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BRATU-MIB

- Eu, Popescule, prefer sã m-aleg
cu toba, nu cu praful de pe ea.
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Timp de douã zile, francezii din localitatea Chartres de Bretagne ºi-au vizitat prietenii
din Cãlãraºi, despãrþindu-se cu greu de meleagurile de pe malul Dunãrii. Au poposit în
cele mai frumoase locuri din Craiova - Muzeul de Artã, Centrul istoric ºi Parcul „Nicolae
Romanescu” – iar o zi ºi-au petrecut-o alãturi de cei care i-au gãzduit cu multã cãldurã,
Cãlãraºiul devenindu-le, pe drept cuvânt, un al doilea cãmin. Borºul ºi
saramura de peºte, care amintesc de Dunãrea ce curge la câþiva paºi,
costumele populare ºi suitele olteneºti ale Ansamblului „Bordeiaºul”, dar
mai cu seamã strãdania oamenilor de a-i face sã se simtã ca acasã, toate
aceste lucruri i-au cucerit pentru totdeauna, spunând, la plecare, cã au
învãþat aici ce înseamnã cu adevãrat ospitalitatea.
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Desemnarea senatorului Mihai Fifor de cãtre “cen-
trul” PSD, ca succesor al lui Ioan Rus la Ministerul
Transporturilor, e mai mult decât o ºtire de rutinã. Cel
puþin prin pãrþile locului. E o veste tonicã, înainte de
toate, prin faptul cã un politician din Craiova, deºi ori-
ginar din Drobeta-Turnu Severin, este rãsplãtit pentru
calitãþile lui, cu o demnitate înaltã, dar ingratã. ªi este
astfel prin faptul cã predecesorii sãi n-au excelat în îm-
pliniri salutare. Dimpotrivã. Remarcat printr-o fiziono-
mie plãcutã, acurateþea discursului ºi sobrietatea con-
feritã de calitatea de conferenþiar universitar, Mihai
Fifor vine dintr-o zonã eminamente umanistã, bine echi-
pat intelectual, dar, de la o vreme ºi managerial…
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Douã reprezentaþii
cu „Rinocerii” încheie,
astãzi, stagiunea
artisticã la Teatrul
Naþional din Craiova

Colegiul Naþional „ªtefanColegiul Naþional „ªtefanColegiul Naþional „ªtefanColegiul Naþional „ªtefanColegiul Naþional „ªtefan
VVVVVelovan” a obþinut titlulelovan” a obþinut titlulelovan” a obþinut titlulelovan” a obþinut titlulelovan” a obþinut titlul
de „ªcoala Europeanã”de „ªcoala Europeanã”de „ªcoala Europeanã”de „ªcoala Europeanã”de „ªcoala Europeanã”
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Duºa: Peste 300
de ofiþeri români
activeazã
în comandamente
NATO ºi ale
organismelor
militare ale UE

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Mircea Duºa, a declarat, ieri, la
Alba Iulia, cã peste 300 de
ofiþeri români pregãtiþi în
instituþiile de învãþãmânt
militar din þarã activeazã, în
prezent, în comandamente sau
în structuri de conducere ale
NATO ºi ale organismelor
militare ale Uniunii Europene.
Mircea Duºa a spus, la finalul
ceremoniei de încheiere a
anului ºcolar de la Colegiul
Militar Naþional “Mihai
Viteazul” din Alba Iulia, cã
mulþi din tinerii pregãtiþi în
instituþiile de învãþãmânt
militar din România au ajuns
în posturi importante, transmite
corespondentul MEDIAFAX.
“Copiii, tinerii formaþi în aceste
licee au devenit militari deose-
biþi, au devenit ofiþeri, generali ºi
sunt reprezentaþi astãzi în
conducerea Statului Major
General, dar ºi în conducerea
statelor majore ale categoriilor
de forþe. De asemenea, foarte
mulþi tineri pregãtiþi în instituþii-
le noastre de învãþãmânt sunt
astãzi ºi activeazã la organismele
NATO, la organismele UE, peste
300 de ofiþeri sunt în momentul
de faþã în comandamente sau în
structuri de conducere ale NATO
ºi ale organismelor militare ale
Uniunii Europene”, a afirmat
Mircea Duºa. El a vorbit ºi de
calitatea învãþãmântului militar
românesc, dând exemplu faptul
cã în anii trecuþi promovabilita-
tea la bacalaureat a elevilor din
colegiile militare a fost de sutã
la sutã.

Prim-vicepreºedintele PNL
Ludovic Orban a declarat, ieri, în
legãturã cu fuziunea dintre PC ºi
PLR, cã este vorba de “doi þuþeri
ai lui Victor Ponta care nu mai
þâþâie separat, ci în cor”, arãtând
cã sunt douã partide care nicio-
datã nu au dat piept cu electora-
tul ºi “au încãput în bagajele”
PSD. “Tusea ºi junghiul, sacul ºi
petecul. Doi þuþeri, indiferent
cum se numesc ei, ai lui Victor
Ponta nu mai þâþâie separat, ci o
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Fostul preºedinte al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României (CCIR) Mihail Vlasov a
fost condamnat la cinci ani de închisoare cu
executare pentru trafic de influenþã, de in-
stanþa supremã, decizia fiind definitivã. În

acest dosar, Vlasov a fost condamnat, în 27
februarie, de Curtea de Apel Bucureºti la pa-
tru ani de închisoare cu executare, decizia
fiind contestatã atât de el, cât ºi de DNA.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) a
luat, ieri, o decizie de-
finitivã în acest dosar.
Vlasov a fost judecat
sub control judiciar,
din 30 august 2014,
urmând sã fie încarce-
rat. Domiciliul sãu este
la Iaºi. În 9 aprilie
2014, procurorii Di-
recþiei Naþionale Anti-
corupþie l-au trimis în
judecatã pe Mihail Vla-
sov, suspendat la acel
moment din funcþia de
preºedinte al CCIR,
pentru trafic de influ-
enþã. Mihail Vlasov a
fost denunþat la DNA
de omul de afaceri
Gheza Iosif Petroczki,
de la care ar fi cerut,
în 13 martie 2014, un
milion de euro. În 18

martie 2014, Vlasov a fost prins în flagrant,
într-un restaurant din Bucureºti, dupã ce a
primit de la omul de afaceri 200.000 de euro.

Procurorii au arãtat, în rechizitoriul trimis
instanþei, cã în schimbul acestor bani, Vla-
sov i-ar fi promis omului de afaceri cã-ºi va
folosi influenþa pe care a lãsat sã se creadã
cã o are asupra arbitrilor din cadrul Curþii de
Arbitraj Comercial Internaþional de pe lângã
CCIR învestiþi cu soluþionarea unui dosar în
care denunþãtorul avea calitatea de pârât-re-
clamant ºi cã îi va determina pe aceºtia sã
pronunþe o hotãrâre arbitralã favorabilã aces-
tuia.Dosarul de la Curtea de Arbitraj avea ca
obiect pretenþiile formulate de SC Infopres-
sgroup SA, care cerea de la Petroczki ºi aso-
ciatul lui suma de 15 milioane de lei, precum
ºi cererea reconvenþionalã având ca obiect de
platã suma de 270.000 de euro, potrivit in-
formaþiilor din dosar.

Într-un alt dosar, Mihail Vlasov este ur-
mãrit penal pentru ºantaj, în aceeaºi cauzã
fiind cercetatã ºi fiica sa Vanda Vlasov. Mi-
hail Vlasov este acuzat cã l-ar fi ameninþat pe
preºedintele interimar al Camerei de Comerþ
ºi Industrie a României, spunându-i “cã nu
este bine ce face” ºi cã nu ar vrea “sã sufere
ºi copiii altuia”.

“În România, democraþia ºi statul de
drept astãzi sunt în pericol.(...) Toate in-
stituþiile statului trebuie sã funcþioneze sub
controlul civil, sub controlul cetãþenilor.
Între Parlament ºi Executiv existã aceste
raporturi de control ºi echilibru reciproc.
Din pãcate existã alte instituþii care scapã
controlului civil ºi aici mã refer la unele
dintre instituþiile de forþã ale statului”, a
declarat Tãriceanu în timpul unei conferin-
þe de presã, organizatã pentru anunþarea
fuziunii PLR-PC, din care va rezulta ALDE.
Tãriceanu, care va împãrþi preºedinþia ALDE
cu actualul preºedinte al PC,Daniel Con-
stantin, considerã cã nu concureazã cu PNL
pentru electoratul liberal din ce în ce mai

Orban despre fuziunea PC cu PLR: Doi þuþeri care
nu mai þâþâie separat, ci în cor în jurul lui Ponta

sã þâþâie de acuma în jurul lui
Ponta în cor. (...) Doi þuþãri nu
mai þâþâie separat, pe douã voci,
ci o sã tâtâie pe o singurã voce.
Zero cu zero chiar dacã dã zero
virgulã zero tot egal cu zero
este”, a spus Orban, întrebat de-
spre fuziunea PLR ºi PC.

Liderul PNL a arãtat cã PC ºi
PLR sunt douã partide care nu
au dat piept cu electoratul ºi cã
nu este departe momentul în care
PSD sã se “lepede” de aceºti “to-

varãºi de drum”. “Sunt douã par-
tide care niciodatã nu au dat piept
cu electoratului, care niciodatã
nu au avut capacitatea sã obþinã
o susþinere care sã le permitã sã
aibã o voce în viaþa publicã ro-
mâneascã ºi care întotdeauna au
încãput în bagajele principalului
partid de guvernãmânt, dar le
aduc aminte perioada anilor ’45-
’46 ºi conceput tovarãºi de drum.
Cred cã nu este departe momen-
tul în care PSD nemaiputând sã-

ºi satisfacã pretenþiile propriilor
membri de partid sã se lepede de
aceºti tovarãºi de drum ºi sã-i lase
de izbeliºte sã-ºi rupã gâtul sin-
guri oricât au þâþâit în jurul lui
Victor Ponta”, a mai spus Orban.

PLR, condus de Cãlin Popes-
cu Tãriceanu ºi PC, condus de -
Daniel Constantin, au încheiat
discuþiile despre fuziune, noua
formaþiune urmând sã se nu-
meascã Alianþa Liberalilor ºi De-
mocraþilor (ALDE).

Tãriceanu: În România, democraþia ºi statul
de drept astãzi sunt în pericol

Preºedintele PLR Cãlin Popescu-Tãriceanu a declarat ieri cã democraþia ºi
statul de drept sunt în pericol în România pentru cã existã unele instituþii de
forþã ale statului care scapã controlului civil, iar lupta împotriva corupþiei nu

trebuie sã permitã excese ºi abuzuri de putere.

numeros ºi “dezamãgit de ceea ce face în
momentul de faþã PNL”. “Partinul Naþional
Liberal ºi-a pierdut nu numai valorile tradi-
þionale, dar a renunþat la ceea ce înseamnã
esenþa valorilor liberale, apãrarea drepturi-
lor individului ºi este astãzi promotorul unei
politici care pare mai degrabã îndreptatã
cãtre întãrirea instituþiilor de forþã a insti-
tuþiilor represive, care folosesc drept armã
principalã cãtuºele”, a spus Tãriceanu. Pre-
ºedintele PLR considerã cã este necesarã
apariþia unui partid care sã se detaºeze de
modul în care PNL face politicã, o modali-
tatea copiatã “la virgulã” dupã modelul în
care a fãcut politicã în România fostul pre-
ºedinte Traian Bãsescu.
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Desemnarea senatorului Mihai
Fifor de cãtre “centrul” PSD, ca
succesor al lui Ioan Rus la Minis-
terul Transporturilor, e mai mult
decât o ºtire de rutinã. Cel puþin
prin pãrþile locului. E o veste toni-
cã, înainte de toate, prin faptul cã
un politician din Craiova, deºi ori-
ginar din Drobeta-Turnu Severin,
este rãsplãtit pentru calitãþile lui,
cu o demnitate înaltã, dar ingratã.
ªi este astfel prin faptul cã prede-
cesorii sãi n-au excelat în împliniri
salutare. Dimpotrivã. Când vii
dupã Dan ªova sau Ioan Rus, este
exact ca ºi cum ai alerga într-un
deºert dupã apã. Remarcat printr-
o fizionomie plãcutã, acurateþea

MIRCEA CANÞÃR

Cu Mihai Fifor la TCu Mihai Fifor la TCu Mihai Fifor la TCu Mihai Fifor la TCu Mihai Fifor la Transporturi!ransporturi!ransporturi!ransporturi!ransporturi!
discursului ºi sobrietatea conferi-
tã de calitatea de conferenþiar uni-
versitar, Mihai Fifor vine dintr-o
zonã eminamente umanistã, bine
echipat intelectual, dar, de la o vre-
me ºi managerial, dupã un stagiu
ca secretar de stat în Ministerul
Administraþiei ºi Internelor (2009
ºi 2012) ºi funcþia de director pe
care o îndeplinise la Centrul Cul-
turii Tradiþionale Dolj ºi Muzeul
Olteniei, extins ºi reabilitat pe man-
datul sãu. În orice evaluare, ori-
cât de pretenþioasã, Mihai Fifor
face, cum se spune, punctajul ne-
cesar. Ca politician a “sclipit” la
nivelul „Comisiei Nana”, a cãrei
preºedinþie a deþinut-o, la un mo-

ment dat, prin lipsa de exaltare ºi
buna cumpãnire a lucrurilor. Chiar
invitat stãruitor spre a fi provocat
în studiouri de televiziune, s-a arã-
tat sistematic mãsurat în vorbe.
Dacã CV-ul sãu aratã bine, la o
privire de ansamblu, fireºte nu va
fi scutit de scotociri prin toate un-
gherele vieþii, în cãutarea umbre-
lor. Deºi dupã ce a îndeplinit func-
þia de secretar de stat la Ministe-
rul Administraþiei ºi Internelor nu
se poate spune cã n-a avut “pusã
lupa” asupra sa. Toate acestea
sunt generalitãþi, de duzinã, fiind-
cã pe fond Mihai Fifor întruneºte
disponibilitãþile pentru a fi minis-
tru. Chiar ºi la Transporturi. Mai

ales cã, în ultima vreme, ca preºe-
dinte al Comisiei de Transporturi de
la Senat, a avut posibilitatea sã se
familiarizeze cu un arid domeniu de
activitate, atât de nevralgic la noi,
cu atâtea ºi atâtea aºteptãri, fãrã
azimut. S-a familiarizat, în context,
ºi cu politicile europene. Cum spu-
neam, vestea e tonicã. ªi poate
deveni teribilã, dacã îºi depãºeºte
unul dintre premergãtori, tot de prin
pãrþile locului, Radu Berceanu ºi el
fost ministru al Transporturilor. Îl
aºteaptã sau „ia  direct în braþe”
dosarul delicat al tronsonului Co-
marnic-Braºov, declarat „nebanca-
bil” pentru a treia oarã ºi autostra-
da Oltenia-Europa, pentru care a

semnat scrisoarea cãtre Bruxel-
les, alãturi de ceilalþi parlamen-
tari doljeni. În rest, cum se spune
la români, ºi-a cam pierdut liniº-
tea sau a dat-o pe gâlceavã.
Nopþile nu prea vor mai fi liniºti-
te, afirmaþie la care o sã zâm-
beascã, aparþinând unui scriitor.
Fãrã reprezentare, pânã acum, pe
mãsura aportului electoral, în gu-
vernul Victor Ponta, Doljul se
vede în sfârºit, nu bãgat în sea-
mã, sunã anacronic, ci reprezen-
tat printr-un ministru matur (45
de ani), cu care nu te poþi face
de ruºine nici la Bucureºti, nici la
Bruxelles. Aºa nãzuim noi, care
l-am cunoscut.

MIRCEA CANÞÃR
Cãlin Popescu Tãriceanu, lide-

rul PLR, ºi Daniel Constantin, li-
derul PC, sau mai degrabã a ceea
ce mai rãmâne din partidul înfiin-
þat de Dan Voiculescu, înºtiinþea-
zã printr-un comunicat de presã
cã „vineri, 19 iunie a.c., înce-
pând cu ora 12,20, la Palatul
Parlamentului, are loc semna-
rea protocolului de fuziune” a
celor douã partide politice, ur-
mând a se desfãºura imediat ºi
congresul de unificare. Cã întrea-
ga operaþiune lasã impresia unei
operativitãþi maxime, este adevã-
rat, dar asta pânã la urmã este o
problemã a celor douã grupuri
parlamentare, care au decis sã se
numeascã Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor (ALDE), având la

O fuziune în doiO fuziune în doiO fuziune în doiO fuziune în doiO fuziune în doi
timpi ºi... o miºcaretimpi ºi... o miºcaretimpi ºi... o miºcaretimpi ºi... o miºcaretimpi ºi... o miºcare

conducere doi copreºedinþi, Da-
niel Constantin ºi Cãlin Popescu
Tãriceanu. Construcþia politicã,
evident calculatã, se circumscrie
pregãtirilor premergãtoare viitoa-
relor alegeri locale ºi parlamenta-
re. ªi Daniel Constantin ºi Cãlin
Popescu Tãriceanu sunt parteneri
ai premierului Victor Ponta în ac-
tul de guvernare. Câtã vreme ac-
tuala guvernare rezistã ºi are deo-
camdatã majoritatea parlamenta-
rã necesarã, noul partid, rezultat
prin fuziune, are posibiulitatea sã
se articuleze din toarte punctele
de vedere, pentru a lua în piept,
pe cont propriu, bãtãliile electo-
rale de anul viitor. Cu o vizibilate
publicã sensibil superioarã, Cãlin
Popescu Tãriceanu, care este ºi
preºedintele Senatului, ar putea

aduce plus de credibilitate
de care nevoie noua con-
strucþie politicã. Demersul
sãu ar putea fi însã minat de
statutul ambiguu al ministru-
lui Daniel Constantin de la
Agriculrurã ºi Dezvoltare Rura-
lã, renegat de Dan Voiculescu,
ºi mai nou de liderii de filiale ale
PC, unii extrem de de vocali,
precum deputatul Maria Grapini,
vicepreºedinte al PC ºi senato-
rul Cristina Anghel. De altfel,
cotidianul „Jurnalul Naþional”, cu
expertizã în tainele PC, publicã
pe internet articolul „Fuziune
PC-PLR într-un cor de protes-
te”, în care Cristina Anghel „se-
nator de Craiova” este citatã ast-
fel: „Nu vãd rostul acestei
alianþe. În politicã unu la sutã

cu unu la sutã nu fac doi la
sutã. O sã facem în alegeri
doar unu la sutã”. Aºadar, fu-
ziunea este dinamitatã de fidelii
lui Dan Voiculescu, care pe blo-
gul personal a salutat deja în-
scrierea la tribunal a PPU-SL,
formaþiune ce exprimã ideile sale,
adicã îmbrãþiºeazã „doctrina
umanistã”. Maria Grapini îl co-
coºeazã însã pe Daniel Constan-
tin, reproºându-i ingratitudinea
faþã de Dan Voiculescu, a cãrui
investiþie de încredere a fost.
Cum pânã la urmã, toatã poves-

tea nu este altceva decât „o miº-
care” fireascã pe scena politicã,
fiindcã nici PC n-a rãzbit vreo-
datã în Parlament, decât tractat
de PSD, rãmâne de vãzut dez-
nodãmântul. Deocamdatã, la o
privire de ansamblu, evidentã
este doar zbaterea ministrului
Daniel Constantin de a se salva
politic, în absenþa oricãrui atu.
Cât se aflã în coaliþia de guver-
nare încã respirã politic ºþi nu in-
trã în fabrica de ºarje a celor care
ascultã de Dan Voiculescu. Dar
dupã aceea?

Astãzi, se încheie perioada de înscriere
a eleviilor de etnie rromã la cursurile în-
vãþãmântului liceal de zi ºi cel profesional
de stat. Conform planului de ºcolarizare,
sunt 90 de locuri la „liceu” ºi 35 de poziþii
la „profesional”. În ceea ce priveºte învã-
þãmântul de 12 clase, sunt cuprinse 38 de
unitãþi de învãþãmânt, de la Colegiile Naþi-
onale de renume („Carol I”, „Fraþii Bu-
zeºti”, „Elena Cuza”, „Nicolae Titulescu”,
„Gh. Chiþu”, „ªtefan Velovan”) pânã la
Liceele din mediul rural (Liceul Teoretic
Amãrãºtii de Jos, Liceul Teoretic „Gheor-
ghe Vasilichi” Cetate, etc.). Pentru învã-

Se încheie înscriereaSe încheie înscriereaSe încheie înscriereaSe încheie înscriereaSe încheie înscrierea
pentru rromipentru rromipentru rromipentru rromipentru rromi

þãmântul profesional de stat, 23 de insti-
tuþii de învãþãmânt au cuprinse locuri, 9
dintre acestea fiind din mediul rural. Can-
didaþii trebuie sã prezinte o dovadã auten-
tificatã legal cã fac parte din  etnie. Calen-
darul este mult mai amplu. „Pe 6 iulie, este
depunerea dosarelor, iar pe 8 iulie va avea
loc repartizarea celor care vor fi admiºi.
De reþinut cã, la repartiþie, nu pot partici-
pa decât cei care ºi-au depus dosarele pânã
pe 19 iunie, la ora 14:00”, a precizat prof.
Lucian Cherata, înspector pe problema
rromilor, în cdrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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În ºedinþa din data de 17 iunie
2015, Secþia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistra-
turii (CSM) a hotãrât suspenda-
rea din funcþie a domnului Vlã-
doianu Marius Radu, procuror în
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, ca urmare a dis-
punerii faþã de acesta a mãsurii
arestãrii preventive. Hotãrârea
Secþiei a fost luatã în temeiul dis-
poziþiilor art. 40 lit. j) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul

Procurorul craiovean Marius VlãdoianuProcurorul craiovean Marius VlãdoianuProcurorul craiovean Marius VlãdoianuProcurorul craiovean Marius VlãdoianuProcurorul craiovean Marius Vlãdoianu
suspendat din funcþiesuspendat din funcþiesuspendat din funcþiesuspendat din funcþiesuspendat din funcþie

Reprezentanþii Consiliului Superi-
or al Magistraturii au anunþat, ieri,
printr-un comunicat, cã procuro-
rul craiovean Marius Radu Vlãdoia-
nu, de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost suspendat din

funcþie, care urmare a faptului cã
a fost arestat. El a fost reþinut pe
4 iunie de procurorii DNA – Struc-
tura Centralã, pentru trafic de in-
fluenþã ºi ºantaj, fiind arestat pre-
ventiv pe 5 iunie a.c.

Superior al Magistraturii, repu-
blicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare ºi art. 62 alin. (1)
lit. a1) ºi alin. (2) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecã-
torilor ºi procurorilor, republica-
tã cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, se aratã în comuni-
catul de ieri al CSM.

Procurorul craiovean Marius
Radu Vlãdoianu, de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
reþinut joi, 4 iunie a.c. de procu-

rorii DNA – Structura Centralã
pentru trafic de influenþã ºi ºan-
taj. În acelaºi dosar, DNA a anun-
þat cã îl cerceteazã ºi pe procuro-
rul Ionel Tudosan de la DIICOT
– Structura Centralã. Procurorul
craiovean Vlãdoianu este acuzat
cã, în perioada iulie 2012 – sep-
tembrie 2013 a pretins de la o per-
soanã (denunþãtor în cauzã) sume
de bani totalizând aproximativ
7.000 de euro ºi un comision de
20% din valoarea unui teren sau

20% din suprafaþa terenului aflat
în litigiu pe rolul instanþei, pentru
a-ºi exercita influenþa asupra ma-
gistraþilor judecãtori, astfel încât
persoana denunþãtoare sã obþinã
o hotãrâre favorabilã într-o cau-
zã civilã privind reconstituirea
dreptului de proprietate, aflatã în
recurs, iar pe de altã parte, pen-
tru a-i facilita o executare silitã.
În plus, dupã cum susþin procu-
rorii DNA, Vlãdoianu ar fi exer-

citat presiuni asupra unor oameni
de afaceri sirieni. Ulterior, aceº-
tia ar fi fost citaþi la DIICOT de
procurorul Ionel Tudosan, care ar
fi efectuat acte de urmãrire pena-
lã deºi nu exista o cauzã pe rolul
Parchetului, dupã cum au comu-
nicat anchetatorii. Pe 5 iunie ma-
gistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie au admis propunerea DNA
ºi au dispus arestare pe 30 de zile
a procurorului craiovean.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
anunþat, joi, cã, în urma analizãrii
dosarului în procedura camerei
preliminare, s-a constatat legalita-
tea rechizitoriului prin care procu-
rorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova a dispus trimiterea în ju-
decatã a fostului primar al oraºu-
lui Bechet, Costel Tulitu, pentru
infracþiuni de corupþie. În aceste
condiþii s-a dispus începerea jude-
cãþii, primul termen fiind stabilit pe
1 iulie a.c.: „constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr. 214/P/2010 emis de Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, privind pe inculpa-
þii Tulitu Costel, Pãunescu Lau-
renþiu, Petroi Marin, SC CONS-
REP CONSTRUCT SRL, a admi-
nistrãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã. Dis-
pune începerea judecãþii cauzei
privind pe inculpaþii Tulitu Cos-
tel, Pãunescu Laurenþiu, Petroi
Marin, SC CONSREP CON-
STRUCT SRL. Definitivã. Fixea-
zã termen de judecatã la data
01.07.2015, pentru când se vor cita
inculpaþii ºi pãrþile civile. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã, azi,
17.06.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, pe 3 mai a.c., în jurul orei
08.30, poliþiºtii din cadrul Postu-
lui de Poliþie Vela au fost sesizaþi
de cãtre Sandu S., de 36 de ani,
din comuna Vela, sat Suharu, cu
privire la faptul cã, în aceeaºi di-
mineaþã  a observat lipsa a douã
cabaline ce îi aparþin, care se aflau
pe islazul comunal. Joi, 17 iunie
a.c., în urma activitãþilor speci-
fice de cercetare întreprinse în
cauzã,  poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ au
identificat autorii furtului, stabi-
lind cã se numesc Nicolae Roºu,
de 29 de ani, Fãnel Cruþan, de 20
de ani ºi Constantin Ruican, de
21 de ani. În urma audierilor, oa-
menii legii au stabilit faptul cã ti-
nerii au sustras trei cabaline de
pe islazul comunal, a treia caba-
linã aparþinând lui Sevastian T.,
din comuna Vela, cabalinele fiind
vândute ulterior unor  persoane

În arest pentruÎn arest pentruÎn arest pentruÎn arest pentruÎn arest pentru
furturi de animalefurturi de animalefurturi de animalefurturi de animalefurturi de animale

Trei tineri cu vârste cuprinse între 20 ºi 29 de ani au fost
reþinuþi, joi seara, de poliþiºtii doljeni, dupã ce s-a stabilit cã

au comis mai multe furturi de animale.
din comuna Unirea ºi comuna
Galicea Mare. Animalele au fost
ridicate ºi restituite persoanelor
vãtãmate, prejudiciul fiind recu-
perat în totalitate. Mai mult, ex-
tizând cercetãrile, anchetatorii au
mai stabilit faptul cã tinerii au
furat ºi douã bovine, în noaptea
de 10/11.06.2015, din curtea lo-
cuinþei lui Iulian C., din comuna
Vela, sat Desnãþui, acestea fiind
gãsite la locuinþa lui Cornel G.,
din comuna Pleniþa. Poliþiºtii au
ridicat bovinele ºi le-au restituit
persoanei vãtãmate. „Cei trei ti-
neri, cercetaþi pentru furt califi-
cat, au fost reþinuþi pentru 24 de
ore, fiind introduºi în arestul IPJ
Dolj, urmând sã fie prezentaþi
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova ºi instanþei de ju-
decatã cu propunere de arestare
preventivã”, a precizat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, subco-
misar Alin Apostol.

Începe procesul fostului primar din Bechet,
Costel Tulitu, pentru infracþiuni de corupþie

Tribunalul Dolj a anunþat,
joi, cã începe judecarea proce-
sului fostului primar al oraºu-
lui Bechet, Costel Tulitu, trimis
în judecatã de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova
pentru fapte de corupþie.
Instanþa a analizat rechizitoriul
ºi probele din dosar consta-
tând legalitatea acestora ºi a
stabilit primul termen de
judecatã pe 1 iulie a.c.

Reamintim cã, la sfârºitul lunii
aprilie a.c.. procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au dis-
pus trimiterea în judecatã, în stare
de libertate, a fostului primar al ora-
ºului Bechet, Costel Tulitu, acuzat
de 6 infracþiuni de abuz în serviciu,
din care trei în formã continuatã ºi
4 infracþiuni de conflict de intere-
se, Marin Petroi, diriginte de ºan-
tier, la data faptelor, în sarcina cã-
ruia s-a reþinut abuz în serviciu în
formã continuatã (2 acte materia-
le), Laurenþiu Pãunescu, adminis-
trator al S.C. Consrep Construct
S.R.L., acuzat de complicitate la
abuz în serviciu (2 acte materiale) ºi
S.C. Consrep Construct S.R.L., în
sarcina cãreia s-a reþinut infracþiu-
nea de complicitate la abuz în ser-
viciu (2 acte materiale). Procurorii
au instituit sechestru pe bunurile
inculpaþilor, întrucât prejudiciul re-

þinut în sarcina lor depãºeºte 1,5
milioane lei, iar dosarul a fost înain-
tat Tribunalului Dolj pentru soluþio-
nare. Costel Tulitu este acuzat cã,
în calitate de primar al oraºului Be-
chet, în baza contractului de pro-
iectare ºi execuþie lucrãri privind
realizarea obiectivului „Sistem cen-
tralizat de canalizare Bechet-Deal
S.E.1”, a aprobat la platã cheltuieli
care nu erau conforme cu realita-
tea, atestate prin douã facturi emi-
se de S.C. Consrep Construct
S.R.L. Caracal, în valoare totalã de
1.339.342,29 lei, echivalentul a
312.741,97 euro.  Marin Petroi, în
calitate de diriginte de ºantier, cu
ajutorul administratorului S.C.
Consrep Construct S.R.L., Lauren-
þiu Pãunescu, a confirmat cheltuie-
lile aferente realizãrii obiectivului. În
plus, primarul a încheiat ºi contracte
de prestãri servicii cu firma fiului
sãu, lucru interzis de lege.
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Între 5 ºi 8 iunie, o delegaþie
formatã din 32 de persoane din
localitatea Chartres de Bretagne din
Franþa s-a aflat în comuna Cãlã-
raºi, cu care este înfrãþitã de mai
bine de 20 de ani. Vizitele sunt pe-
riodice ºi reciproce, de aceastã
datã fiind rândul francezilor sã îºi
revadã prietenii. Delegaþia a fost
condusã chiar de primarul Philip-
pe Bonnin, care a venit cu soþia
sa, Marie-Ange, cuplul francez fi-
ind gãzduit, conform tradiþiei care
s-a instituit între cele douã locali-
tãþi, în casa primarului din Cãlã-
raºi, Vergicã ªovãilã. Viceprimarul
localitãþii din Hexagon, Mokrane
Babour a fost ºi el prezent, alãturi
de preºedintele Asociaþiei Chartres
de Bretagne – Sãrata, doamna Jac-
queline Abiven. Din delegaþie a mai
fãcut parte ºi consilierul local,
doamna Danielle Piedvache. Un alt
oaspete de onoare a fost Remy
Rouxel, care a participat la toate
vizitele pe care francezii le-au fã-
cut în România. „În ciuda vârstei
înaintate pe care o are, domnul
Remy nu a lipsit niciodatã de la
întâlnirile nostre. Este foarte ata-
ºat de Cãlãraºi încât a învãþat foar-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Timp de douã zile, francezii din lo-
calitatea Chartres de Bretagne ºi-au
vizitat prietenii din Cãlãraºi, despãr-
þindu-se cu greu de meleagurile de
pe malul Dunãrii. Au poposit în cele
mai frumoase locuri din Craiova -
Muzeul de Artã, Centrul istoric ºi
Parcul „Nicolae Romanescu” – iar
o zi ºi-au petrecut-o alãturi de cei
care i-au gãzduit cu multã cãldurã,
Cãlãraºiul devenindu-le, pe drept

cuvânt, un al doilea cãmin. Borºul
ºi saramura de peºte, care amintesc
de Dunãrea ce curge la câþiva paºi,
costumele populare ºi suitele olte-
neºti ale Ansamblului „Bordeiaºul”,
dar mai cu seamã strãdania oame-
nilor de a-i face sã se simtã ca aca-
sã, toate aceste lucruri i-au cucerit
pentru totdeauna, spunând, la ple-
care, cã au învãþat aici ce înseamnã
cu adevãrat ospitalitatea.

te bine ºi limba românã. Ne-am
bucurat ºi de aceastã datã sã ne
întâlnim cu el”, a mãrturisit Mihail
Marin, preºedintele Asociaþiei Char-
tres de Bretagne – Sãrata.

Impresionaþi
de operele

lui Constantin
Brâncuºi ºi Parcul

„Romanescu”
Oaspeþii francezi au ajuns vineri

seara ºi au avut parte de o primire
cãlduroasã. Aceºtia au fost invitaþi
la sala de festivitãþi de la Sãrata,
unde primarul Vergicã ªovãilã ºi
preºedintele asociaþiei, Mihail Ma-
rin, le-au spus un cuvânt de „bun-
venit”. Sâmbãtã dimineaþa, france-
zii au fost invitaþi sã viziteze ora-
ºul Craiova. Prima oprire a fost la
Consiliul Judeþean Dolj, unde au
fost întâmpinaþi de preºedintele Ion
Prioteasa, care le-a vorbit despre
judeþul Dolj. Oaspeþii au fãcut apoi
o scurtã vizitã ºi la Primãria Cra-
iova, unde au fost primiþi de pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu, care i-
a invitat în Sala de ºedinþe ºi le-a
prezentat municipiul. Francezii au

fost de-a dreptul impresionaþi însã
când au pãºit pragul Muzeului de
Artã ”Jean Mihail”, care a fost re-
cent restaurat. Timp de douã ore,
au vrut sã vadã toate comorile, nu
puþine la numãr, care se gãsesc aici,
zãbovind mai cu seamã în faþa
operelor în original ale lui Constan-
tin Brâncuºi, care ºi-a petrecut cea
mai mare parte a vieþii la Paris,
unde a ºi fost înmormântat. De
altfel, la Centrul Pompidou, din
capitala Franþei, se aflã o secþiune
întreagã dedicatã acestuia, în care
se poate vizita atelierul reconstituit
cu migalã al sculptorului de la Ho-
biþa. O adevãratã atracþie pentru
aceºtia a fost ºi Parcul ”Nicolae
Romanescu”, pe aleile cãruia s-au
plimbat o întreagã dupã-amiazã
dupã ce au aflat cã este unul din-

tre cele mai mari parcuri naturale
din Europa ºi cã a fost proiectat,
la anul 1900, de un conaþional al
lor, arhitectul Edouard Redont.

Tradiþiile româneºti,
prezentate
oaspeþilor

din Chartres
de Bretagne

Cea de-a doua zi a vizitei lor, care
a fost ºi ultima, francezii ºi-au pe-
trecut-o numai în comunã, între
prieteni. Dupã ce au luat un mic
dejun tradiþional românesc în ca-
sele localnicilor care i-au gãzduit
în cele trei nopþi, oaspeþii au luat la
pas comuna. Însoþiþi de gazde, au
ajuns la primãrie, unde au admirat
îndeosebi grãdina de flori din faþa
instituþiei, un covor multicolor de
petunii în aceastã perioadã. Au fost

de-a dreptul încântaþi de noua clã-
dire din centrul comunei în care
funcþioneazã Cãminul Cultural ºi
Biblioteca. Dansatorii Ansamblului
Folcloric ”Bordeiaºul” au urcat pe
scenã ºi i-a încântat cu costumele
populare ºi cu suitele olteneºti pe
care le-au prezentat special pentru
aceºtia. De altfel, oaspeþii ºi-au
dorit sã aibã o amintire cu talenta-
þii dansatori ºi au fãcut o fotogra-
fie de grup chiar în faþa primãriei.
Dornici sã revadã locurile pe care
le ºtiau, au mers în vizitã ºi la ºcoa-

lã, apoi la liceul agricol ºi la staþiu-
nea de cercetare. Fiindcã ºi ei au
îndeletniciri agricole, discuþiile s-
au purtat ca între cunoscãtori, ana-
lizând ºi studiind plantele chiar la
faþa locului.

Francezii le-au
mulþumit gazdelor
printr-o scrisoare
O coincidenþã plãcutã a fãcut ca

exact în acele zile sã se desfãºoa-
re, în comunã, festivalul pescãresc
„Fir întins”. Mai precis, dumini-
cã, pe platoul de la sala de festivi-
tãþi, pescarii ºi-au aºezat ceaunele
ºi au gãtit cel mai bun borº de peºte
ºi cea mai bunã saramurã. Mân-
carea pescãreascã, despre care se
spune cã rivalizeazã cu orice pre-
parat dintr-un restaurant de lux ºi
care a fost servitã în aer liber, bu-
curându-se de rãcoarea serii, i-a
ispitit pe francezi. „Au rãmas în-
cântaþi de tot ce le-am oferit ºi cât
de curând ne vom revedea. Chiar
a doua zi, când au ajuns în Franþa,
ne-au trimis un e-mail , o scrisoa-
re de mulþumire pentru primirea pe
care le-am fãcut-o. Suntem bucu-
roºi cã s-au simþit bine ºi le-am
spus cã întreaga comunitate îi aº-
teaptã cu braþele deschise, de fie-
care datã”, a afirmat primarul lo-
calitãþii Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.
„Tot ce am avut mai bun le-am pus
pe masã ºi ne-au spus, la plecare,
cã au învãþat ceva foarte impor-
tant de la noi: ospitalitatea”, a mãr-
turisit ºi preotul Mihail Marin, pre-
ºedintele asociaþiei. Urmãtoarea
vizitã, conform tradiþiei, va fi fã-
cutã de localnicii din Cãlãraºi la
Chartres de Bretagne, în Franþa.
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GEORGE POPESCU

Nu mã consider un mare cinefil. Prime-
le filme vizionate, într-o copilãrie mai cu-
rând târzie, în condiþiile precare ale cara-
vanei ajunse în satul natal o datã la un an ºi
în proiecþia pe zidul bãtrânei clãdiri a ºco-
lii, n-au depãºit farmecul primelor cãrþi pe
care le împrumutam de la biblioteca volun-
tarã unde erau aduse de la centru strict în
regim de cerere. Erau, desigur, în cea mai
mare parte filme ruseºti ºi de rãzboi, majo-
ritatea în registru exclusiv propagandistic.
Poate de aceea nu-mi amintesc niciunul
dintre cele vizionate atunci ºi, probabil, cã
printre ele nu s-a strecurat vreuna din peli-
culele valoroase, ca sã nu spun veritabile
capodopere ale cinemaului rus: ori, mai
exact spus, sovietic.

Mai târziu, am descoperit ceea ce se de-
terminã astãzi prin formula „filmul de artã”,
pe la mijlocul anilor 60, cu precãdere în
scurta perioada a dezgheþului politic când,
la vechiul ºi modestul cinema „23 August”
aflat atunci în zona din spatele Mercurului,
pe lângã o cârciumã ºi o salã de sport nu-
mite popular „Dinamo”, puteai, aproape
sãptãmânal, sã dai peste filme semnate de

Despre arta ca terapie socialãDespre arta ca terapie socialãDespre arta ca terapie socialãDespre arta ca terapie socialãDespre arta ca terapie socialã
Fellini, de Antognoni, de Vittorio De Sica,
dar ºi de Hitchock ori de Ingmar Bergmann.

Tot acolo am vizionat ºi „Zorba Gre-
cul”, cu neuitatul Antony Quin, ca ºi vis-
continianul „Rocco ºi fraþii sãi” ori „Ghe-
pardul” al aceluiaºi Luchino Visconti. Ne-
fiind, aºadar, cinefil în sensul strict al cu-
vântului, nu mi-am fãcut nici liste cu pre-
ferinþe în rândul vedetelor; nici n-am prea
gustat, de-a lungul vieþii, jocurile de-a
„monºtri sacri”, nici atunci când m-am
trezit învins de vreo partiturã ieºitã din
comun. Cercetând prin memorie, mi-am
dat seama mai târziu decât s-ar fi cuvenit
cã o anumitã rezistenþã la ceea ce ar fi
trebuit sã fie o empatie cu mari protago-
niºti ai filmului mondial – mai ales cei „fru-
moºi” în linia unui Alain Delon – se datora
ºi unui rest de invidie specificã vârstei. Însã
bariera a cãzut cel puþin în cazul a douã
figuri care mi-au rãmas la suflet: Marcello
Mastroianu ºi Yves Montand, ambii printre
favoriþi ºi astãzi ºi fãrã rezerve.

Între ultimele mele preferinþe, se numã-
rã de ani buni americanul Richard Gere, pro-
tagonistul acelui neuitat „American gigolo”

ce-avea sã-l propulseze în 1980 în galeria
celor mai mari interpreþi, de la Hollywood
ºi din afara acestuia. ªi poate cã, dincolo
de arta sa interpretativã, galonatã nu doar
graþie gravitãþii cu care ºi-a construit fie-
care rol, fãrã stridenþe vedetiste, cu pacienþa
cu care se clãdeºte, pe o scenã, rolul într-
un spectacol de teatru, searã de searã, ceea
ce m-a captivat a fost opþiunea sa de acti-
vist în diverse cauze ale lumii de azi. ªi ale
planetei.

Prezent, în aceste zile, la cea de-a 61 edi-
þie a Festivalului de film de la Taormina, în
Sicilia, el nu s-a dezminþit nici de aceastã
datã, ca slujitor al artei ºi ca mesager al vo-
caþiei ei de tãmãduitoare a durerilor lumii.

Întâmpinat cu un entuziasm aproape de-
lirant – de care se apãrã cât poate -, îºi
face timp sã stea de vorbã cu jurnaliºti, cu
colegi, cu organizatori ca ºi cu admiratori
care-l opresc pe stradã. Ba chiar ºi cu a
noastrã frumoasã Mãdãlina Ghenea se lasã
fotografiat, la diligenþele acesteia, desigur.
Într-un lung interviu pentru un cotidian
naþional, vorbeºte despre el, ca actor ºi ca
activist al unor cauze civice, relateazã po-

vestea peliculei pe care o reprezintã în fes-
tival, dar lanseazã ºi o judecatã ºi un în-
semn asupra tragediei imigranþilor ce asal-
teazã, de doi ani, insula sicilianã.

Pelicula „Time aut of mind” e un film-
reality, aproape de documentar, regizat de
Oren Moverman care e ºi scenarist, atu im-
portant pentru Gere, cum declarã, fiindcã
el însuºi, ca interpret, e mereu interesat sã
cunoascã bine scenariul înainte de a accepta
un rol. În cazul de faþã, a acceptat sã joace
ºi fiindcã partitura l-a captivat din prima
clipã: un cerºetor, în New York, deghizat
spre a nu fi recunoscut, filmat în timp ce la
colþ de stradã cerºeºte, i s-a pãrut o provo-
care pe mãsura curiozitãþii sale faþã de re-
acþia oamenilor la situaþii dramatice. ªi cu-
riozitatea i-a fost rãsplãtitã, chiar dacã de o
manierã neplãcutã, în sensul unei indife-
renþe ºi a unei apatii care îþi clatinã rezerva
de încredere în semeni. Asta însã avea sã-
l întãreascã ºi mai mult în latura sa de acti-
vist pentru cauzele pierdute ale lumii de azi.
Cum e ºi cea a imigranþilor cãrora, sperã
el, Europa re-trezitã va gãsi înþelepciunea
unei soluþii adecvate.

Palatul Parlamentului a gãzduit
festivitatea de premiere a com-
petiþiei naþionale „ªcoala Euro-
peanã 2015”. Manifestarea a fost
dedicatã premierii  unui numãr de
60 de ºcoli, care s-au remarcat
prin rezultatele deosebite în de-
rularea proiectelor cu finanþare
europeanã. Competiþia (lansatã în
2004) se adreseazã tuturor insti-
tuþiilor de învãþãmânt preuniver-
sitar, implicate în activitãþi/pro-
iecte/programe europene, din
domeniul formãrii profesionale ºi

Pe parcursul acestui an ºcolar,
micii artiºti din Arhiepiscopia Cra-
iovei s-au pregãtit alãturi de profe-
sorii de Religie pentru a lua parte
la ediþia a IX-a a festivalului închi-
nat Sfântului Ioan Gurã de Aur.
Tema a fost aºezatã de organiza-
tori în acord cu anul omagial bise-
ricesc, închinat de Bisericã mare-
lui pãrinte ºi dascãl al Ortodoxiei,
reprezentant ºi model pãstorilor de
suflete pentru lucrarea lor misio-
narã în parohie ºi mãnãstire.

La eveniment a fost prezent
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, ar-
hiepiscopul Craiovei ºi mitropolitul
Olteniei, care le-a vorbit participan-
þilor despre frumuseþea meºteºugu-
lui picturii bisericeºti, amintind de
legãtura dintre artist ºi starea sa
sufleteascã în realizarea unei ope-
re. „În toate icoanele expuse sunt
vizibile ºi dominante sentimentul
religios ºi trãirea creºtinã, de care
sunt convins cã v-aþi împãrtãºit atât
de la bisericã, de la ora de religie,

Au fost premiaþi câºtigãtorii
festivalului închinat

Sfântului Ioan Gurã de Aur
Centrul de restaurare, conservare patrimoniu ºi vizualizare al

Arhiepiscopiei Craiovei a gãzduit, miercuri, cea de a IX-a ediþie a
Festivalului-concurs de creaþie artisticã „Icoana, fereastrã spre
cer”. Activitatea a fost organizatã de Fundaþia „Cuvântul care
zideºte”, ONG patronat de Arhiepiscopia Craiovei, lucrãrile

participanþilor fiind expuse în sala muzealã a centrului.
cât ºi din educaþia pe care aþi pri-
mit-o acasã, în familie. În primul
rând, îi felicitãm pe profesorii care
s-au ocupat de voi, dar ºi pe preoþii
cu care fiecare vã întâlniþi la Sfânta
Bisericã. Iatã, prin urmare, cum
astãzi, la sfârºit de an ºcolar, aveþi
o expoziþie care vã onoreazã ºi vã
încurajeazã pentru viitor”, a spus
ÎPS Pãrinte Mitropolit.

Lista elevilor câºtigãtori pentru
secþiunile gimnaziu ºi liceu a fost
prezentatã de lect. dr. Gabriela
Mardale ºi lect. dr. Alexandrina
Pãdureþu, cadre didactice la secþia
de Artã Sacrã a Facultãþii de Teo-
logie din Craiova ºi membre în ju-
riul festivalului. La final, Cristina
Stamatoiu, director executiv al
ONG-ului, a mulþumit ÎPS Pãrinte
Irineu pentru purtarea de grijã,
menþionând totodatã cã proiectele
de promovare a tinerelor talente
reprezintã o prioritate pentru fun-
daþie. La final, toþi participanþii au
primit diplome ºi premii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”,
premiat în mod european

Judeþul Dolj se
poate mândri cu
douã instituþii de
învãþãmânt preuni-
versitar, care au
fost premiate drept
„ªcoala Europeanã
2015.” Este vorba
de Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi” ºi
Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan
Velovan”, ambele
din Craiova.

al educaþiei, ºi constã în evalua-
rea calitãþii ºi coerenþei manage-
mentului ºcolii, reflectatã în do-
cumente, precum ºi în analiza
impactului pe care astfel de acti-
vitãþi l-au avut asupra elevilor.
Mai multe criterii de selecþie

Au fost mai multe criterii,
care au fost luate în calcul la eva-
luarea candidaturilor ºcolilor în-
scrise în competiþie: coerenþa

activitãþilor derulate în cadrul
proiectelor/programelot comuni-
tare cu politica generalã a insti-
tuþiilor ºcolare; performanþele,
reflectate în performanþele obþi-
nute la diversele competiþii ºco-
lare – indiferent de calitatea lor
(naþionlã sau internaþionalã); asi-
gurarea egalitãþii de ºanse,  dez-
voltarea dimesiunii europene a
educaþiei prin activitãþile de coo-
perare internaþionalã, etc. Ei bine,
Craiova a ieºit în câºtig.

Þinta – învãþãmântul european
Bãnia are douã entitãþi cãºigã-

toare. Liceul Teroretic „Tudor
Arghezi” este unul ditre ele. „Am
început în 20012, atunci cînd am
accesat fonduri europene ºi ne-
am dezvoltat. Avem o ºcoalã de
renume. Instituþia noastrã este
una cât se poate de normlã, nu
acceptãm situaþii nefericite Sun-
tem prinºi în mai multe progra-
me ºi nu vrem sã renunþãm la
vreunul ”,  a  declarat prof.  Lu-
cian Sãndoi, director al Liceului
Teoretic „Tudor Arghezi”.

CRISTI PÃTRU
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Competiþia „ªcoala Europeanã” se adre-
seazã tuturor ºcolilor din þarã care deru-
leazã proiecte europene de tipul Comenius,
Erasmus+, eTwinning. Este o competiþie
organizatã de Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice sub patronajul Uniunii Eu-

ropene ºi presupune realizarea unei apli-
caþii prin care unitatea ºcolarã dovedeºte
prin documente justificative dezvoltarea di-
mensiunii europene în spaþiul educaþional.
Titlul de „ªcoalã Europeana” este decer-
nat pe o perioadã de trei ani ºi alãturi de
diplomele de excelenþã, unitata ºcolarã îºi
mai pune în colecþie ºi un trofeu, cu care
atât elevii, cât ºi cadrele didactice se mân-
dresc cu el. „Am depus aplicaþia pentru
titlul de „ªcoalã Europeanã - 2015” în pri-
mãvara acestui an, am muncit foarte mult
la documente, pentru cã este o muncã mi-
gãloasã, trebuie sã strângi toate documen-
tele, toate rezultatele obþinute de-a lungul
acestor ani. Am colaborat excelent cu co-
lega mea Simona Bocai-coordonator pro-
iecte europene ( Multiplicator de Informa-
þie Europeanã) dar ºi cu alþi profesori. Am
fost premiaþi la Parlamentul României, tro-
feul ºi diploma ne-au fost înmânate de
doamna ministru Ecaterina Andronescu”,
a precizat prof. Adriana Cãlinoiu, directo-
rul adjunct al Colegiului Naþional „ªtefan
Velovan” din Craiova.

Proiecte europene
desfãºurate în ºcoalã

În acest an, pentru aceastã titulaturã ºi-
au depus candidatura 115 ºcoli din Româ-
nia ºi aceasta a fost acordatã pentru 60.
Din judeþul Dolj, doar douã unitãþi de la în-
vãþãmântul liceal au obþinut acest titlu im-
portant. Reprezentanþii proiectului ne-au
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Colegiul Naþional „ªtefan Velovan” a primit marþi, 16 iunie, din partea Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice titlul de „ªcoala Europeanã” pentru performanþele
deosebite obþinute în activitatea de cooperare europeanã ºi pentru contribuþiile aduse la
promovarea ºi dezvoltarea dimensiunii europene a educaþiei.

spus cã acest premiu a fost o recunoaºte-
re ºi o încununare a unei munci de echipe,
desfãºuratã pe parcursul ultimilor trei, pa-
tru ani a unitãþii de învãþãmânt. „A trebuit
sã depunem un dosar de candidaturã care
a cuprins toate activitãþile ºi proiectele eu-

ropene desfãºurate în ºcoalã. Documen-
taþia depusã trebuia sã demonstreze conti-
nuitatea proiectelor europene ºi corelarea
acestora cu documentele manageriale: Pla-
nul de Dezvoltare Instituþionalã ºi Planuri-
le Manageriale Anuale ale directorului, pre-
cum ºi un formular de candidaturã în care
a trebuit sã descriem impactul activtãþilor
europene asupra ºcolii noastre. Dosarul a
cuprins toate activitãþile realizate în ultimii
trei ani, plus cele proiectate pentru acest
an ºcolar, aflate în prezent în derulare.
Numai formularul de candidaturã a avut
100 de pagini. Pânã acum, ºcoala noastrã
nu a mai depus dosarul de candidaturã,
aºadar, nu am mai obþinut acest titlu. Dar
când ne-am propus, l-am ºi obþinut”, a mai
spus directorul adjunct al Colegiului Naþio-
nal „ªtefan Velovan”.

„Este vorba de
prestigiul instituþiei”

Simona Bocai, coordonatorul de proiecte
europene spune cã reprezentanþii Colegiu-
lui ºi-au propus de anul trecut sã participe,
dar au fost ocupaþi cu alte proiecte. „Am
avrut sã intrãm în programul Erasmus. Am
depus candidaturi pe Erasmus ºi am ºi reu-
ºit. Acest titlu se conferã ºcolilor din 2004
ºi e valabil timp de trei ani. Ne vom pãstra
aceastã titulaturã timp de trei ani de zile,
dupã aceia vom face un alt dosar. Practic
se depune dosarul pentru activitatea din ul-
timii trei ani ºi activitatea din anul în curs.

Prin obþinerea acestui titlu este
vorba doar despre prestigiu, este
o recunoaºtere a tuturor proiec-
telor europene derulate într-o in-
stituþie, o recunoaºtere a muncii
la acest sector. Sunt foarte mul-
te proiecte. Avem proiecte cu fi-
nanþare europeanã, dar ºi proiec-
te intre instituþii, parteneriate.
Avem colaborãri de mai bine de
cinci ani Winchester College din
Anglia, facem schimb de elevi.
Colaborãm ºi cu un liceu fran-
cofon din Turcia. Am avut pro-
iecte ºi pentru elevi ºi pentru
adulþi. Din pãcate se evalueazã
numai ultimii trei ani. Dacã s-ar
evalua din urmã,  noi am avut
patru burse de formare profesi-
onalã. Am avut vizitã pregãtitoa-
re Comenius finanþatã euro-
pean...”, a completat Simona Bocai.

„Sã contribuim
la creºterea
dimensiunii
europene”

Reprezentanþii Colegiului Naþional „ªte-
fan Velovan” susþin cã nu se vor lãsa ºi cã
vor încerca sã obþinã acest titlu ºi pentru a
doua oarã. Asta mai ales cã erau ºcoli care
se mândreau cu obþinerea trofeului pentru
a patra oarã consecutiv. „Noi avem pro-
iecte în derulare ºi deci peste trei ani vom
avea cu ce sã ne prezentãm. Prin acest
proiect s-a urmãrit totodatã creºterea di-
mensiunii europene prin totalitatea activi-
tãþilor pe care le-am realizat cu elevii, pro-
fesorii ºi cursurile de formare ale acesto-
ra. Cele mai importante proiecte depuse la

dosar au fost urmãtoarele : un proiect Grun-
dtvig; Erasmus+ „Beneficiile ºi riscurile
utilizãrii internetului de cãtre copii”;
Erasmus+ - un parteneriat strategic între
ºapte þãri - ; Proiect multianul C Comenius
„YoUtopia : towards participative citi-
zenship”, fiind vorba de o colaborare în-
tre 8 state;  precum ºi un parteneriat de
aproape 20 de ani cu o asociaþie a pensio-
narilor din Franþa. Ne vizitãm reciproc de
20 de ani. Pe 11 iunie, anul acesta au fost
la Craiova. A fost un moment special pen-
tru mine ºi colega mea Simona Bocai sã
ne aflãm la Palatul Parlamentului pentru a
primi aceast premiu ºi cu siguranþã vom
continua în aceeaºi mãsura sã contribuim
la creºterea dimensiunii europene a ºcolii
noastre ºi a comunitãþii” a declarat direc-
torul adjunct al Colegiului Naþional ªtefan
Velovan, prof. Adriana Cãlinoiu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Craiovenii care nu au apucat sã vadã sau
cei care doresc sã revadã „Rinocerii” lui Eu-
gen Ionesco reinventaþi de regizorul Robert
Wilson, de colaboratorii sãi din ºapte þãri ºi de
echipa actoriceascã de excepþie de la Craiova
sunt aºteptaþi astãzi la ultimele douã reprezen-
taþii, de la orele 18.00 ºi 20.30, în Sala „Amza
Pellea” a Teatrului Naþional. Biletele, la preþuri
promoþionale, se gãsesc la Agenþia teatralã sau
online, pe www.tncms.ro, ºi costã 50 lei (cate-
goria I), 40 lei (categoria a II-a) ºi 30 lei (catego-
ria a III-a).

„Din pãcate, spectacolul nu poate fi
jucat decât pe puþine scene româneºti”

Complexitatea producþiei, din punct de ve-
dere tehnic, face ca aceste douã reprezentaþii
sã fie anunþate ca ultimele de la Craiova. „E un
spectacol care nu poate fi jucat la fel ca toate
celelalte, pentru cã efortul tehnic nu poate fi
menþinut permanent. Avem nevoie de o serie
de echipamente pe care nu le deþinem ºi pe
care trebuie sã le aducem chiar ºi din strãinãta-
te. De aceea îl jucãm în calupuri. L-am prezen-
tat anul trecut în iulie, apoi în toamnã de câteva
ori ºi, iatã, din nou, acum”, a declarat manage-
rul TNC, Mircea Corniºteanu.

Acesta a anunþat cã, în perioada urmãtoare,
„Rinocerii” vor ajunge prin þarã, iar la anul, în
primãvarã, ºi în strãinãtate. „Din pãcate, specta-
colul nu poate fi jucat decât pe puþine scene
româneºti. Cea a Naþionalului craiovean este una
dintre cele mai mari ale României ºi cel mai bine
dotate. Însã nu prea gãsim altele asemãnãtoa-
re…”, a mai spus managerul. Cu certitudine „Ri-
nocerii” vor putea fi vãzuþi în octombrie la Tg.
Mureº, iar în primãvara anului viitor, la un festi-
val din Ljubljana (Slovenia), al cãrui director se
aflã chiar zilele acestea la Craiova pentru un prim
contact cu echipa artisticã ºi tehnicã. Pe listã
este ºi Bucureºtiul, însã pânã în acest moment
nu a fost identificatã o scenã compatibilã.

Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu Douã reprezentaþii cu „„„„„RinoceriiRinoceriiRinoceriiRinoceriiRinocerii” ” ” ” ” încheie, astãzi, stagiuneaîncheie, astãzi, stagiuneaîncheie, astãzi, stagiuneaîncheie, astãzi, stagiuneaîncheie, astãzi, stagiunea
artisticã la Tartisticã la Tartisticã la Tartisticã la Tartisticã la Teatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova

Managerul Mircea Corniºteanu: „Publicul
craiovean nu a fost ºi nu este pregãtit sã
vadã acest spectacol. 15 reprezentaþii

sunt arhisuficiente pentru Craiova!”

Nãscut în anul 1969, în Bulgaria,
Ivan Iliev a absolvit cursurile Acade-
miei de Muzicã din Sofia. S-a perfecþi-
onat în domeniul dirijatului de orches-
trã cu profesorii Michael Esselstrom
(la Indiana University, 2003), Victor
Yampolsky (la Northwestern Univer-
sity) ºi Julian Shew (la Universitatea

În program:
Jean Sibelius (150 de ani de la naº-

tere): Poemul simfonic „Finlandia”,
op. 26, nr. 7

Franz Liszt: Fantezia ungarã pen-
tru pian ºi orchestrã

Franz Liszt, arr. Albert Mamriev:
Rapsodia ungarã nr. 8 (pian solo)

Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia nr.
2 în Do minor, op. 17, „Mica Rusie”

Luna trecutã, Ivan Iliev ºi-a lansat
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” cartea „Orchestra
Simfonicã – Mituri ºi realitate” (Edi-
tura „AIUS”, Craiova, 2015; Editura
„Ars”, Sofia, 2015).

Geografia muzicii la Filarmonica „Oltenia”, cu un dirijor din Bulgaria ºiGeografia muzicii la Filarmonica „Oltenia”, cu un dirijor din Bulgaria ºiGeografia muzicii la Filarmonica „Oltenia”, cu un dirijor din Bulgaria ºiGeografia muzicii la Filarmonica „Oltenia”, cu un dirijor din Bulgaria ºiGeografia muzicii la Filarmonica „Oltenia”, cu un dirijor din Bulgaria ºi
un pianist din Israelun pianist din Israelun pianist din Israelun pianist din Israelun pianist din Israel

Astã-searã, de la ora 19.00, Or-
chestra Simfonicã a Filarmonicii
„Oltenia”, dirijatã de artistul Ivan
Iliev, din Bulgaria, susþine un concert
simfonic care poartã publicul din Fin-
landa imaginatã muzical de Jean Si-
belius pânã în „Mica Rusie” a lui P.I.
Ceaikovski. Cãlãtoria muzicalã prin
spaþii culturale, atractive prin unici-
tatea lor, este completatã de incursi-
unile ungare pe acorduri de Franz
Liszt ale pianistului Albert Mamriev.

de Stat din Louisiana).
Studiile postuniversitare
le-a absolvit, de aseme-
nea, în S.U.A., ca licen-
þiat al Universitãþii din In-
diana. În perioada 2006 -
2008 a urmat programul
de studii doctorale al
Universitãþii de Stat din
Louisiana, susþinând
apoi teza de doctorat la
Academia Naþionalã de
Muzicã din Sofia. În ca-
litate de dirijor al Orches-
trei Simfonice a Acade-

miei Naþionale de Muzicã din Sofia ºi
ca dirijor principal al Orchestrei Fi-
larmonice din Plevna a susþinut con-
certe acoperind o mare varietate de
repertorii, valoarea performanþelor
sale profesionale fiind unanim recu-
noscutã de public ºi de criticii de spe-
cialitate.

Albert Mamriev (n. Daghestan/ex -
U R.S.S.) a fost iniþiat în studiul pianu-
lui de tatãl sãu, Jankil Mamriev, urmând
sã-ºi perfecþioneze pregãtirea de spe-
cialitate la Moscova (ªcoala Centralã
de Muzicã, apoi Conservatorul „P.I.
Ceaikovski”), Tel Aviv (Academia de
Muzicã) ºi Hanovra (Universitatea de
Muzicã ºi Artã dramaticã). Dintre pro-
fesorii sãi amintim pe renumiþii pianiºti
Sergei Dorensky ºi Arie Vardi. Este la-
ureat al unor importante concursuri ºi,
pe parcursul carierei artistice, a con-
certat alãturi de reputate ansambluri,
clasându-se printre soliºtii favoriþi ai
publicului de pretutindeni. S-a remar-
cat în special ca un profund cunoscã-
tor al muzicii lui Bach, Scarlatti, Haydn,
Beethoven, Liszt, Brahms, Prokofiev ºi
Debussy, însã manifestã predilecþie
pentru repertoriul contemporan, inter-
pretând în primã audiþie lucrãri mai pu-
þin cunoscute, din secolele XX-XXI.

Ultimele douã reprezentaþii care vor mai fi jucate vreodatã la Craiova cu
spectacolul „Rinocerii”, dupã piesa lui Eugene Ionesco, în regia celebrului
regizor american Robert Wilson, încheie astãzi stagiunea artisticã 2014-
2015 la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”. Montarea – una costisitoare,
necesitând suplimentarea fondurilor alocate teatrului de Ministerul Cultu-
rii – va fi una scumpã ºi la vedere de-acum înainte.

Costurile prea ridicate pentru prezentarea spectacolului, impuse îndeo-
sebi de închirierea unor echipamente tehnice, au determinat conducerea
instituþiei sã decidã ca „Rinocerii” sã nu mai iasã la rampã în Craiova, ci
doar în þarã ºi în strãinãtate. Pe de altã parte, cei care trebuia sã vadã
spectacolul l-au vãzut deja, considerã managerul Mircea Corniºteanu, nu
mai puþin de 15 reprezentaþii fiind oferite, în total, de la premiera din 2 iulie
2014. „S-a jucat în Craiova de 12 ori anul trecut, plus aceste trei reprezen-
taþii de final de stagiune. E arhisuficient pentru Craiova! Dar, dacã vor
exista cereri, fãrã îndoialã cã îl vom relua”, a declarat Corniºteanu.

Acesta rãmâne la pãrerea cã „publicul craiovean nu a fost ºi nu este
pregãtit sã vadã un asemenea spectacol” ºi, cu toate dificultãþile întâmpina-
te în prezentare ºi toate costurile implicate, susþine cã nu va regreta nicio-
datã realizarea acestei producþii la Craiova ºi invitarea aici a unuia dintre
cei mai importanþi regizori ai lumii.

Astã-searã, probã de rezistenþã
pentru actori!

Ultimele douã reprezentaþii de la Craiova,
ambele în aceeaºi searã, sunt, totodatã, o pro-
bã de rezistenþã pentru actori. „Ne pregãtim
pentru viitoarele deplasãri ale spectacolului.
Încercãm sã vedem în ce mãsurã e posibil sã se
joace de douã ori într-o zi – pentru actori ºi
pentru tot mecanismul pe
care îl implicã. Spre exemplu,
machiajul e înspãimântãtor
de complicat, mai ales al ac-
torilor care stau în fosã ºi
scot pe scenã doar capetele:
la fiecare dintre ei dureazã cel
puþin douã ore! La acest
spectacol avem ºase ma-
chiori, în condiþiile în care, în
mod normal, avem doi…
Aºadar, vrem sã vedem dacã
rezistã actorii, dar ºi acest
machiaj. Pentru cã fiecare zi
în plus de spectacol ar repre-
zenta costuri – cu echipa-
mentele pe care le închiriem,
cu toþi colaboratorii, chirii de
salã. Deci, este un experi-
ment. Fãrã a face aceastã pro-
bã ne-ar fi foarte greu sã ne
angajãm sã jucãm douã spectacole într-o zi, în
altã parte”, a explicat Corniºteanu.

Costurile producþiei
încã nu au fost fãcute publice

Managerul Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” afirmã cã s-a ºtiut de la bun început cã
„Rinocerii” în regia lui Robert Wilson „va fi o
producþie deosebitã de toate celelalte” ºi cã
„vom întâmpina dificultãþi cu prezentarea ei”,
însã „ni le-am asumat împreunã cu Ministerul
Culturii (…), conºtienþi fiind de faptul cã pre-

zenþa în România a unui asemenea creator este
o onoare pentru þarã”. Mircea Corniºteanu a
evitat sã spunã cât a costat producþia specta-
colului, afirmând doar cã bugetul teatrului a
fost suplimentat special, anul trecut, în acest
scop ºi cã personal a purtat îndelungi discuþii
cu miniºtrii Culturii care s-au succedat în pe-
rioada respectivã, toþi fiind „conºtienþi de im-
portanþa evenimentului”.

Mare parte din fondurile destinate montãrii

au fost folosite însã pentru procurarea de echi-
pamente de lumini ºi sunet, care au rãmas în
teatru, mai spune acesta. „S-au cumpãrat sute
de proiectoare, lavaliere ºi altele. Nu am cum-
pãrat câteva elemente pentru care chiar dacã
aº fi avut bani nu i-aº fi aruncat. (…) Dar apro-
ximativ jumãtate din cheltuielile pentru acest
spectacol le reprezintã echipamentele, care ne
vor rãmâne de-acum înainte spre folosinþã. Pot
sã vã spun cã în momentul de faþã TNC are
echipamente de lumini ºi sunet dintre cele mai
performante din þarã”, susþine Corniºteanu.
Confidenþiale rãmân, desigur, ºi onorariile pri-

mite de Wilson ºi echipa de specialiºti a aces-
tuia, din România, Austria, Franþa, Germania,
Canada, Italia, Polonia ºi S.U.A.

Managerul TNC: „Nu aº regreta niciodatã
cã am montat aici acest spectacol!”
Obstacolele financiare ºi tehnice întâmpinate

pe parcurs devin însã nesemnificative în com-
paraþie cu reuºita aducerii la Craiova a lui Ro-
bert Wilson – regizorul nominalizat la Premiul
Pulitzer pentru dramaturgie ºi declarat de New
York Times cel mai avangardist om de teatru
din Statele Unite ºi chiar din lume. „Nu aº re-
greta niciodatã cã am montat aici acest specta-
col! El ne vorbeºte într-o altã limbã teatralã. Nu
se poate sã nu fii impresionat de ceea ce ofe-
rã”, este de pãrere managerul TNC. „Într-un
interviu, celebrul regizor Andrei ªerban spu-
nea cã un asemenea spectacol nu numai craio-
venii, dar nici bucureºtenii nu au mai vãzut nici-
odatã. ªi cã toatã cultura româneascã ar trebui
sã ne rãmânã îndatoratã nouã, celor de la Cra-
iova, cã l-am adus aici pe Robert Wilson, mãr-
turisind cã el însuºi, când a fost directorul Na-
þionalului bucureºtean, prin anii ‘90, a încercat
ºi nu a reuºit acest lucru”, a subliniat Mircea
Corniºteanu, reamintind faptul cã a fost pentru
prima datã când Wilson a montat în România.

La un an de la premiera cu „Rinocerii”, ma-
nagerul Teatrului Naþional din Craiova declarã
însã cã viziunea celebrului regizor american asu-
pra scrierii lui Eugen Ionesco este una la un
nivel mai greu accesibil pentru publicul larg.
„Înainte de a face acest spectacol ºtiam cã pu-
blicul craiovean nu este pregãtit pentru el. Nu
a fost pregãtit ºi nu este. Dar nu numai publicul
iubitor de teatru, nici cel de cea mai elevatã
înãlþime culturalã nu e pregãtit sã vadã un ase-
menea spectacol! Totul stã, dupã opinia mea,
în deschiderea fiecãruia în a fi gata sã primeas-
cã ceva despre care nu ºtie nimic”, considerã
Mircea Corniºteanu.



O femeie va apãrea pe
bancnota de zece dolari

Secretarul Trezoreriei americane, Jack
Lew, a anunþat cã Biroul de Gravurã ºi
Imprimare va înlocui actuala faþã a
bancnotei de zece dolari, cu portretul lui
Alexander Hamilton, în favoarea uneia
cu portretul lui Hamilton ºi al unei
femei a cãrei identitate nu a fost dezvã-
luitã. “Sunt mândru sã anunþ astãzi cã
noua bancnotã de zece dolari va fi prima
bancnotã în mai mult de un secol care
va avea imprimat portretul unei femei”,
a declarat Jack Lew pe YouTube. “Acest
demers istoric a avut nevoie de ani buni
pentru a fi realizat”, a precizat acesta.
Lew va decide pânã la sfârºitul anului ce
femeie va împãrþi faþa bancnotei de zece
dolari cu Hamilton. Noua versiune a
bancnotei va apãrea în 2020, atunci
când se vor împlini 100 de ani de la
adoptarea Amendamentului 19, care a
acordat femeilor dreptul la vot. Singurul
criteriu legal care trebuie sã fie îndepli-
nit de o personalitate care se aflã pe
bancnotã este ca aceasta sã fie decedatã.
Cu toate acestea, Trezoreria a declarat
pentru New York Times cã Lew este în
cãutarea unei femei “care a fost o
campioanã a democraþiei inclusive”.
Presiunea pentru apariþia unei femei pe
o monedã sau bancnotã americanã este
exercitatã de o perioadã îndelungatã de
timp. În martie, organizaþa “Women on
20s” a realizat un sondaj: care persona-
litate de sex feminin sã îl înlocuiascã pe
preºedintele Andrew Jackson de pe
bancnota de 20 dolari. Printre cele 15 de
femei celebre au fost Rosa Parks,
Eleanor Roosevelt, Clara Barton ºi
Harriet Tubman. În luna mai, a fost
anunþat cã Harriet Tubman a învins-o
pe Prima Doamnã Eleanor Roosevelt,
obþinând aproape 34% din voturi.

Premierul grec Alexis
Tsipras, în vizitã în Rusia

Premierul grec Alexis Tsipras a
început ieri o vizitã de douã zile în
Rusia, însoþit de mai mulþi miniºtri,
pentru a se întâlni cu preºedintele rus
Vladimir Putin. Este a doua vizitã pe
care Tsipras o efectueazã în Rusia în
mai puþin de douã luni. De aceastã
datã, premierul elen viziteazã Rusia cu
scopul de a susþine candidatura unor
companii greceºti la construirea unui
gazoduct care va fi exploatat de cãtre
gigantul rus Gazprom, un proiect care
iritã atât UE, cât ºi Statele Unite. Pe de
altã parte, mii de greci s-au adunat
miercuri seara în faþa Parlamentului,
la o demonstraþie împotriva austeritãþii.
În urma unei mobilizãri pe Facebook,
mii de persoane s-au adunat în Piaþa
Syntagma pentru a susþine Guvernul în
negocierile cu liderii strãini. Mitingul a
fost convocat înaintea unei reuniuni
potenþial decisive, ieri, a miniºtrilor
europeni de Finanþe, care este conside-
ratã ultimul efort de a opri un default
al Greciei care o va împinge cãtre o
ieºire din zona euro. Într-un schimb de
replici dure, premierul grec a trasat o
linie roºie în privinþa tãierii pensiilor,
însã unul dintre negociatorii sãi a
declarat cã Atena este pregãtitã sã facã
alte concesii în vederea ieºirii din
actualul impas. Este consideratã o
abordare riscantã, nespecificã zonei
euro, ºi a provocat iritare în Europa.
Un membru al coaliþiei de guvernare
din Germania i-a catalogat pe membrii
Guvernului elen drept “clovni” ºi a
avertizat Atena cã nu vor exista “com-
promisuri” pentru pãstrarea þãrii în
spaþiul de circulaþie al monedei unice.
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Într-un discurs susþinut în
faþa deputaþilor germani din Bun-
destag, cancelarul Angela Mer-
kel s-a declarat “convinsã” cã
un acord între Grecia ºi credi-

Aproape 60 de milioane de persoane au fost
forþate sã îºi pãrãseascã propriile case în 2014.
Raportul UNHCR aratã cã fenomenul strãmu-
tãrii la nivel mondial ca urmare a rãzboaielor, a
conflictelor ºi a persecuþiei a atins cel mai ridi-
cat nivel înregistrat vreodatã ºi urmeazã un trend
de creºtere rapidã. Raportul anual al UNHCR
privind Tendinþele Globale indicã o creºtere
semnificativã a numãrului de persoane forþate
sã îºi pãrãseascã propriile case, 59,5 milioane
de persoane fiind strãmutate forþat la finele
anului 2014, comparativ cu cele 51,2 milioane
din anul anterior ºi cele 37,5 milioane cu zece
ani în urmã. Acest nivel, faþã de 2013, repre-
zintã cea mai mare creºtere înregistratã vreo-
datã într-un singur an. Principala accelerare a
fenomenului s-a întrevãzut la începutul anului
2011, odatã cu izbucnirea rãzboiului din Siria,
acesta devenind cel mai semnificativ factor de
strãmutare la nivel mondial. În 2014, în medie
42.500 de persoane au devenit zilnic refugiaþi,
solicitanþi de azil sau persoane strãmutate in-
tern, ceea ce corespunde unei creºteri de pa-
tru ori a acestor cifre în numai patru ani. La
nivel mondial, una din 122 de persoane este fie

Peste 2.000 de militari NAPeste 2.000 de militari NAPeste 2.000 de militari NAPeste 2.000 de militari NAPeste 2.000 de militari NATTTTTO participãO participãO participãO participãO participã
la exerciþii de amploare în Poloniala exerciþii de amploare în Poloniala exerciþii de amploare în Poloniala exerciþii de amploare în Poloniala exerciþii de amploare în Polonia

În contextul tensiunilor cu Rusia,
peste 2.000 de militari NATO din
cadrul noii forþe cunoscute ºi sub
numele de „vârf de lance”  se antre-
neazã pentru a rãspunde în situaþii
crizã, folosind tancuri ºi muniþie re-
alã, la un poligon de tragere de la
Zagan, în sud-vestul Poloniei. Acest
exerciþiu - NOBLE JUMP 2015
(NOJP15) - face parte din cadrul
unor manevre de amploare pe care
Alianþa Nord-Atlanticã le organizea-
zã pe flancul sãu de est, cu scopul
de a le oferi asigurãri statelor mem-
bre estice îngrijorate de acþiunile os-
tile ale Rusiei în Ucraina. Exerciþiul,
al cãrui obiectiv este sã testeze ºi sã
perfecþioneze abilitãþile forþei opera-
þionale interarme Very High Readi-
ness Joint Task Force - cunoscute
ºi sub numele de “vârf de lance”, create la
ultimul summit NATO -, este urmãrit de cã-
tre secretarul general al Alianþei Nord-Atlanti-
ce Jens Stoltenberg, comandantul suprem
pentru Europa, generalul Philip M. Breedlove

ºi miniºtrii Apãrãrii din Polonia, Olanda, Nor-
vegia ºi Germania. Potrivit unui comunicat
NATO, Stoltenberg, care a sosit în Polonia
miercuri seara, urma sã se întâlneascã joi cu
preºedintele în exerciþiu Bronis³aw Komorow-

ski, preºedintele-ales Andrzej Duda,
vicepremierul ºi ministrul Apãrãrii
Tomasz Siemoniak ºi alþi oficiali de
rang înalt. Pe de alã parte, un purtã-
tor de cuvânt militar a declarat cã un
vehicul polonez de transport de tip
amfibie s-a „scufundat” în urma al-
tui exerciþiu, de debarcare, în Marea
Balticã, iar ambii membri ai echipa-
jului au fost salvaþi. Vehiculul s-a
scufundat miercuri, la aproximativ
150 de metri în largul plajei Ustka,
în nordul Poloniei, în timp ce se în-
torcea la nava de transport. Maiorul
Michal Romaniuk a declarat cã o
navã de observare, aflatã în apropie-
re, i-a luat pe cei doi membri ai echi-
pajului la bord. El a anunþat cã o co-
misie va ancheta incidentul. Acest
exerciþiu, la care au participat 700

de militari, a fãcut parte din manevrele BAL-
TOPS 2015, pe care NATO le organizeazã pe
flancul sãu de est pentru a le oferi asigurãri
membrilor din regiune ai Alianþei îngrijoraþi
de acþiunile Rusiei.

Angela Merkel considerã cã „un acord este
încã posibil” între Grecia ºi creditorii sãi

torii sãi “este încã posibil”. “Rã-
mân convinsã cã, dacã existã
voinþã, se poate”, a afirmat Mer-
kel, , subliniind cã, “dacã res-
ponsabilii greci au aceastã voin-

þã, un acord rãmâne posibil în-
tre Grecia ºi cele trei instituþii”.
Însã, pentru aceasta Grecia tre-
buie “sã se angajeze cu hotãrâ-
re” la reformele structurale pro-
mise partenerilor sãi, a spus
Merkel, afirmând cã Atena a
“respins fãrã încetare”, în ultimii
ani, importante reforme în dome-
niul economiei, în special în ceea
ce priveºte piaþa muncii. “(...)
eforturile Germaniei sunt concen-
trate asupra menþinerii Greciei în
zona euro”, a reiterat cancelarul
federal german, care în ultimele
sãptãmâni ºi-a multiplicat con-
vorbirile telefonice ºi întrevede-
rile cu premierul grec Alexis Tsi-
pras. Atena pe de-o parte, Fon-
dul Monetar Internaþional (FMI),

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi Comisia Europeanã (CE) pe de
altã parte negociazã, de luni de
zile, pe tema datoriei Greciei, afla-
tã în prag de faliment. Grecia în-
cearcã sã obþinã un ajutor finan-
ciar înainte de sfârºitul lunii. Pen-
tru aceasta, ea trebuie sã se an-
gajeze sã punã în aplicare refor-
me, dintre care multe contravin
promisiunilor electorale fãcute de
Tsipras ºi de partidul sãu de ex-
tremã stânga, Syriza. Dosarul
grec  s-a aflat pe ordinea de zi a
reuniunii de ieri de la Luxemburg
a miniºtrilor de finanþe din zona
euro, însã responsabili din partea
germanã ºi partea greacã au aver-
tizat cã nu se aºteaptã ajungerea
la un acord cu acest prilej.

Creºtere alarmantã a numãrului de refugiaþi - 60 de milioane în 2014
refugiat, strãmutatã intern sau solicitant de azil.
Dacã ar fi vorba de populaþia unei þãri, aceastã
cifrã (59,5 mil) ar reprezenta a 24-a cea mai
populatã þarã din lume. “Suntem martorii unei
schimbãri de paradigmã, ai unei alunecãri ne-
controlate într-o erã în care amploarea feno-
menului global al strãmutãrii forþate, precum
ºi rãspunsul necesar depãºesc, în mod clar,
orice valori ºi necesitãþi înregistrate vreodatã
în acest sens”, este de pãrere Înaltul Comisar
al ONU pentru Refugiaþi, António Guterres.
“Este înspãimântãtor cã, pe de o parte, existã,
din ce în ce mai mult, o atitudine de impunitate
faþã de cei care pornesc conflictele ºi, pe de
altã parte, comunitatea internaþionalã pare com-
plet incapabilã sã coopereze pentru a pune ca-
pãt rãzboaielor ºi pentru a menþine pacea”, spu-
ne Guterres. În ultimii cinci ani au izbucnit sau
s-au reactivat cel puþin 15 conflicte: opt în
Africa (Coasta de Fildeº, Republica Centrafri-
canã, Libia, Mali, partea de nord-est a Nige-
riei, Republica Democratã Congo, Sudanul de
Sud ºi, anul acesta, Burundi); trei în Orientul
Mijlociu (Siria, Irak ºi Yemen); unul în Europa
(Ucraina) ºi trei în Asia (Kîrgîzstan ºi în mai

multe regiuni ale Myanmarului ºi ale Pakista-
nului). Câteva dintre aceste crize au fost solu-
þionate, în timp ce majoritatea încã genereazã
noi persoane strãmutate. În 2014, numai
126.800 de refugiaþi au putut reveni acasã, în
þara de origine, cifra menþionatã reprezentând
cea mai scãzutã valoare înregistratã în ultimii
31 de ani. Pe de altã parte, conflictele ºi insta-
bilitatea care dureazã de zeci de ani, din Afga-
nistan, Somalia ºi alte regiuni ale lumii înseam-
nã cã milioane de oameni din aceste zone rã-
mân tot pe drumuri sau – o situaþie din ce în
ce mai des întâlnitã – rãmân ani de zile la mar-
ginea societãþii, confruntându-se cu insecuri-
tatea paralizantã a statutului de persoane strã-
mutate sau refugiaþi pe termen lung. Una din-
tre cele mai recente ºi extrem de vizibile con-
secinþe ale conflictelor mondiale ºi ale suferin-
þelor teribile pe care acestea le cauzeazã este ºi
creºterea dramaticã a numãrului de refugiaþi
aflaþi în cãutarea unui loc sigur în care sã trã-
iascã ºi pentru care sunt dispuºi sã se aventu-
reze în cãlãtorii periculoase pe mare, inclusiv
pe Marea Mediteranã, în Golful Aden ºi Marea
Roºie, precum ºi Asia de Sud-Est.
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RoboCop

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:50

Ne aflãm în anul 2029, iar conglo-
meratul multinaþional OmniCorp este
centrul roboticii. Dronele lor câºtigã
rãzboaiele americane pe tot Globul,
iar acum vor sã aducã aceastã
tehnologie pe frontul de acasã. Alex
Murphy este un soþ iubitor, un bun
tatã ºi un bun poliþist, fãcând tot ce-i
stã în putinþã sã stãvileascã valul de
infracþiuni ºi corupþie din Detroit.
Dupã ce este rãnit mortal la datorie,
OmniCorp utilizeazã nemaipomenita
ºtiinþã a roboticii pentru a salva…

Necunoscutul

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Doctorul Martin Harris (Liam Nee-
son) pleacã alãturi de soþia sa (Janua-
ry Jones) în Berlin pentru a participa
la o conferinþã de specialitate. În
urma unui accident cumplit de
maºinã, Martin se trezeste pe un pat
de spital, confuz ºi fãrã sã aibã idee
cum a ajuns acolo. La scurt timp,
constatã stupefiat cã nimeni nu îl
recunoaºte ºi este privit ca un strãin
chiar ºi de cãtre soþia lui. De aici
pânã la haos nu mai este decât un
pas, doctorul porneºte într-o cursã
agonizantã pentru a-ºi recupera viaþa
ºi nici mãcar din partea poliþiei nu
primeºte ajutor...

The Devil's Chair

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:00

Înarmat cu câteva doze de stupe-
fiante, Nick West o ia cu el pe
Sammy, frumoasa lui iubitã,
pentru o partidã mai intensa decât
de obicei. Ajunºi în preajma unui
azil abandonat, cei doi se aventu-
reazã în explorarea lui, oprindu-ºi
atenþia asupra unui dispozitiv
ciudat - ceva între un scaun elec-
tric ºi un instrument de torturã
sexualã. Impinsã de curiozitatea
de a-l încerca, extazul tinerei se
transformã imediat în agonie...

VINERI - 19 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Opinii fiscale
17:00 Maºini, teste ºi verdicte
17:30 Start up
18:00 Prin Þara Zânelor
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Hoaþa (R)
2010, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Ce-ºi doresc femeile
2000, SUA, Comedie, Romantic
23:20 Anchetele comisarului

Antonescu
23:50 Nocturne
00:50 Istorii de buzunar
01:05 Cine trage la urmã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Drumul lui Leºe
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Memorialul Durerii
13:00 Arte, carte ºi capricii
14:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Mic dejun cu un campion
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Dreptul la memorie
20:10 Revolta din þinutul Harlan
2000, SUA, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Geopolitice
23:40 Lucky
2011, SUA, Comedie
01:30 Poveºti arzãtoare
2010, SUA, Comedie, Dramã
03:30 Dreptul la memorie
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Mic dejun cu un campion
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

07:50 Houdini
09:20 Frumoasa ºi bestia
11:10 Eroii monumentelor
13:10 Magnolii de oþel
14:40 Pãpuºile Muppet în turneu
16:30 Lucas, spaima furnicilor
18:00 Filme ºi vedete
18:30 Houdini
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Umbre
21:50 RoboCop
23:50 Eliminaþi mesagerul!
01:45 Trãind printre demoni
03:35 În afara legii
05:30 Filme ºi vedete
06:00 Lucas, spaima furnicilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Istorie în farfurie
2009, Marea Britanie, Docu-

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Australia
2008, Australia, SUA, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi, Romantic,
Western, Dragoste

23:45 Victimele
2009, Spania, Thriller
01:30 Dupã 20 de ani (R)
02:15 România, te iubesc! (R)
03:00 Victimele (R)
2009, Spania, Thriller
04:30 Promotor (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Pinguinii din Madagascar

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri
05:00 Inger sãlbatic
06:00 Inger sãlbatic (R)

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Poveste de dragoste (R)
14:15 Operaþiunea "Petrecerea

anului"
16:30 Mâna lui dreaptã (R)
18:30 Povestea lui Brooke

Ellison
20:30 Limbo
23:00 The Devil's Chair
00:30 Limbo (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Necunoscutul
2011, Japonia, Canada, SUA,

Marea Britanie, Germania, Franta,
Dramã, Mister, Thriller

23:00 Sechestraþi în larg
1992, SUA, Acþiune, Thriller
01:00 Necunoscutul (R)
2011, Japonia, Canada, SUA,

Marea Britanie, Germania, Franta,
Dramã, Mister, Thriller

03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 D-Paparazzi
23:30 Uraganul
2001, SUA, Acþiune
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:15 D-Paparazzi (R)
05:15 Teo Show (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Levintza prezintã (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Cronica Netului (R)
09:00 Secrete de stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Playtech (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cucoana Chiriþa
1986, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Doar prieteni
2005, SUA, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Playtech (R)
05:00 Dosarele DNA (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 SuperKombat, Gala

Invingatorilor
20:00 Local Kombat
22:00 SuperKombat
00:00 Wrestling RAW
02:00 Wrestling SMACK

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Dupa-amiazã
aversevineri, 19 iunie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4882 ............. 44882
1 lirã sterlinã................................6,2614....................62614

1 dolar SUA.......................3,9358........39358
1 g AUR (preþ în lei)........151,6072.....1516072

Cursul pieþei valutare din 19 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CN TRANSELECTRICA SA, ST

Craiova, cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr. 5, Telefon 0251/307100,
ce intenþioneazã sã solicite de la A.N.
Apele Romane – ABA Jiu, reactua-
lizarea avizului de gospodãrire a
apelor pentru realizarea lucrãrii de
investiþie: ,,LEA 220kV dc Ostrovu
Mare – RET (LEA 220kV Porþile de
Fier I – Cetate)”, ce se realizeazã în
judeþul Mehedinþi, pe traseul UAT
Gogoºu, Gruia, Jiana, Vanjulet ºi
Vânju Mare. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de
producþie nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de reactualizare
a avizului este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului sau
A.N. Apele Romane – A.B.A. Jiu
Craiova, strada N.Romanescu, nr.
54, telefon 0251/426655, dupã data
de 08.06.2015.

PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea func-
þiei publice vacante de execuþie, In-
spector, clasa I, grad profesional de-
butant, care va avea loc pe data de
20.07.2015, ora 10.00, proba scrisã
ºi data de 23.07.2015, ora 10.00, in-
terviul. Condiþii de participare: -Can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute de art.54
din legea nr.188/199 republicatã; -
Studii universitare de licenþã, absol-
vite cu diplomã de studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în
ºtiinþe economice. Termenul de de-
punere al dosarelor este de 20 de
zile de la data publicãrii în Monito-
rul Oficial la sediul primãriei. Relaþii
suplimentare se pot obþine la tel. /
fax: 0251.450.726.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,

judeþul Dolj, organizeazã concurs de
recrutare privind ocuparea funcþiei
publice vacante de poliþist local, cla-
sa III, grad profesional debutant, care
va avea loc pe data de 20.07.2015,
ora 11.00, proba scrisã ºi data de
23.07.2015, ora 11.00, interviul. Con-
diþii de participare: -Candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã condiþiile gene-
rale prevãzute de art.54 din legea
nr.188/199 republicatã; -Studii medii
liceale absolvite cu diplomã de ba-
calaureat. Termenul de depunere al
dosarelor este de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial la se-
diul primãriei. Relaþii suplimentare se
pot obþine la tel./fax: 0251.450.726.

PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,
judeþul Dolj, organizeazã concurs de
recrutare privind ocuparea funcþiei
publice vacante de referent, clasa III,
grad profesional debutant, care va
avea loc pe data de 21.07.2015, ora
11.00, proba scrisã ºi data de
24.07.2015, ora 11.00, interviul. Con-
diþii de participare: -Candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã condiþiile gene-
rale prevãzute de art.54 din legea
nr.188/199 republicatã; -Studii medii
liceale absolvite cu diplomã de ba-
calaureat. Termenul de depunere al
dosarelor este de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial la se-
diul primãriei. Relaþii suplimentare se
pot obþine la tel./fax: 0251.450.726.

DUMITRU LENUÞA anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: Construire
spãlãtorie auto ºi împrejmuire teren
propus a fi amplasat în Ghindeni,
T64, P460, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Ghin-
deni (denumirea titularului) (adre-
sa), în zilele de luni- vineri, între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNT

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de arhitect ºef al
municipiului Calafat, judeþul Dolj

Informaþii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 21.07.2015, ora 10:00
Locaþia de desfãºurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaþii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicãrii

în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul AgenþieiNaþionale a Funcþionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
catã ºi completatã de H.G. 1173/2008.

Informaþii posturi scoase la concurs
Arhitect ºef
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT
Tip compartiment: DIRECÞIE Localitate: CALAFAT
Denumire compartiment: URBANISMDISCIPLINA Judeþ: DOLJ
IN CONSTRUCTII

Condiþii de participare

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul arhitecturã sau urbanism cu studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului, în condiþiile art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/
2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum 3 ani;
certificat de atestare emis de Registrul Urbaniºtilor din România;
-certificat de atestare a cunoºtinþelor de calculator.
Bibliografie concurs
Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2, cu modificãrile ºi completãrile ulte-

rioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã al funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completã-

rile ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare;
Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autori-

zarea executãrii lucrãrilor de construcþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Hotãrârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conþinutului–cadru al documentaþieitehnico-economice

aferente investiþiilor publice, precum ºi a structurii ºi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiþiiºi lucrãri de investiþii.

Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcþii publice de conducere ºifuncþii publice de execuþie), dosarul va cuprin-

de urmãtoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, modificatã ºi completatã de
H.G. nr. 1173/2008:

·  copia actului de identitate;
· formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificatã;
· copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
· copia carnetului de muncã sau, dupã caz, sau adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã ºi, dupã

caz, în specialitate- numãr pagini;
· cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraþie pe proprie rãspundere, cu obligaþia de a comple-

ta dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfãºurãrii concursului, dar nu mai târziu de
5 zile lucrãtoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecþiei dosarelor, sub sancþiunea neemiterii
actului administrativ de numire).

· adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
· declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care sã ateste cã nu a desfãºuratactivitãþi de poliþie

politicã.
Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã însoþite de documentele originale, care se certificã pentru

conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul AgenþieiNaþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon:

0374.112.726. Publicarea in Monitorul Oficial si Ziarul Bursa a avut loc in data de 18.06.2015 de catre ANFP
Bucuresti

Relatii si la sediul Primariei municipiului Calafat –Sef serv Resurse umane-Salarizare, zilnic. Telefon
0251231424 int.107.

Colectivul primãriei Sopot
este alãturi de domnul Cãtãlin
Trãistaru, primarul comunei,
în  momentele grele pricinuite
de trecerea în nefiinþã a mamei
sale TRÃISTARU MARIEA.
Dumnezeu sã o odihneascã! Sin-
cere condoleanþe!

Familia Ionel Cimpoeru trans-
mite condoleanþe domnului pri-
mar al comunei Sopot la greaua
durere pricinuitã de decesul ma-
mei. Dumnezeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Primãria Comunei Cârcea anunþã pu-
blicul interesat asupra deciziei de înca-
drare emisã de APM Dolj PUZ “Locali-
tatea Cârcea - Trup DN65 - Tarlaua 48
DJ652A Comuna Cârcea - Judeþul Dolj”
- planul nu necesitã evaluare de mediu
ºi nu se supune evaluãrii adecvate, ur-
mând a fi supus procedurii de adoptare
fãrã aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare poate fi con-
sultatã în zilele de luni-joi între orele 8:00 -
16:30 ºi vineri între orele 8:00 ºi 14:00 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova sau
pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, fax: 0251419035, email: of-
fice@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, covrigi,
produse patiserie ºi maga-
zin second-hand. Telefon:
0747/072.570.
Proaspãt pensinatã, doresc
sã îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii sanitare ºi
canalizare. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
VÂND APARTAMENT 4
CAMERE CENTRU. Tele-
fon: 0766/553.144.

CASE
Vând  3 case în comuna
Lipovu cu îmbunãtãþiri, te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/ 450.724.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.

VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vînd casã ºi teren intravi-
lan 2000 (curte, grãdinã,
vie, pomi, pãdure, sal-
cîmi), comuna Drãgoteºti,
sat Buzduc, judeþul Dolj ºi
5 ha extravilan, la 30 km
de Craiova. Telefon:
0740/295.533 ºi 0744/
789.725.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucãtã-
rie, baie, hol, moderniza-
tã + 1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.

TERENURI
TEREN 600 mp zona PIC
– Steldico, 15 Euro mp
negociabil. Telefon: 0745/
867.164; 0730/280.914.
Vând teren intravilan 4200
mp ºi o cãsuþã din lemn la
7 km de Craiova, vie, pomi,
deschidere 22m. Telefon:
0727/ 884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând vatrã de sat 21 ari
preþ 3000 lei în comuna
Giubega - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau 0351/
808.490 dupã ora 18.00.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrej-
muit, studiu geotehnic, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Au-
toturismul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Te-
lefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare ex-
celentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour,
model iulie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprietar, pro-
prietar, particular. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0744/125.779.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil, te-
lefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de arti-
zanat ºi populare (zãvelci,
prosoape, batiste) cusute
manual. Telefon: 0351/
809.908.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 19 iunie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând cutie metalicã ºi pen-
tru pãstrat arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/995.405.
Vând grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Te-
lefon: 0730/619.935.
Vând cazan þuicã din cu-
pru 110 litri complet, ºpa-
lieri pentru. viþã de vie, cis-
ternã apã 3600 litri. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând 2 gropi boltite cimitir
Sineasca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug  Nr.5 pentru
arat cu boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.

Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam
2,5 lei/buc, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã ste-
reo, calculator indstruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.

Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Te-
lefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.
Închiriez garsonierã Braz-
da lui Novac, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Telefon:
0723/099.626.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, parter Craioviþa Nouã.
Telefon: 0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie, rog se-
riozitate, caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i placã la
þarã 55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteaptã la
Olãneºti, central cu oferte la
cererea clientului, cazare-
masã- confort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/ 692.884.
Afacere - 5000 cepe florife-
re chiparoase (tuberoze) +
5000 gladiole Olanda + fac-
turã + consultaþie la planta-
re. Telefon: 0786/391.745.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Procurã specialã
Nr.6975/ 20.11.2002, emi-
sã de cãtre notar public
Dana Tomiþã pe numele
CONSTANTIN ELENA
pentru imobilul din str. Rãºi-
nari Nr.91. Se declarã nulã.

Declar nulã autorizaþia de
traducãtor ºi interpret cu
numãrul 37635, primitã în
data de 18.06.2015, de-
oarece aceasta a fost par-
þial distrusã în urma trans-
portului de la Ministerul
Justiþiei, prin intermediul
Poºtei Române.
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi durere
în suflet amintim
cã pe data de 18
iunie 2015 s-au îm-
plinit 6 ani de la
moartea fulgerã-
toare a celui ce a

fost soþ ºi tatã de-
votat familiei ingi-
ner agronom BÂNÃ
MARIN din comuna
Mârºani. Elena ºi
Corina sunt tot atât
de triste ºi singure.
Te regretãm enorm.
Dumnezeu sã te
odihneascã în liniº-
te ºi pace! Elena ºi
Corina Bânã.
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Dupã sincopa din debut cu Ve-
nezuela (0-1), Columbia a reve-
nit în cãrþile calificãrii graþie unei
victorii, tot cu 1-0, contra Brazi-
liei, în derby-ul Grupei C, meci
disputat ieri dimineaþã, pe “Esta-
dio Monumental” din capitala chi-
lianã, Santiago. A fost doar al trei-
lea succes columbian, în 29 de
dispute directe, ºi primul din
1991 încoace.

Opritã de Selecao în sferturile
CM de anul trecut, echipa con-
dusã de a dominat prima reprizã
ºi a avut o ºansã de gol la un ºut
deviat al lui Sanchez, care a tre-
cut puþin pe lângã poarta lui Jef-
ferson. Goalkeeper rãmas însã
fãrã replicã în minutul 36, atunci
când, dupã o bâlbâialã generalã a
colegilor sãi din defensivã, Mu-
rillo a spart gheaþa în tricoul na-
þionalei.

Pânã la pauzã, Cuadrado a ra-
tat ocazia de a face 2-0, la capã-

COPCOPCOPCOPCOPA AMERICA: Columbia sfideazãA AMERICA: Columbia sfideazãA AMERICA: Columbia sfideazãA AMERICA: Columbia sfideazãA AMERICA: Columbia sfideazã
statistica ºi bate Braziliastatistica ºi bate Braziliastatistica ºi bate Braziliastatistica ºi bate Braziliastatistica ºi bate Brazilia

tul unei faze spectacol la care au
mai participat James Rodriguez ºi
Teo Gutierrez, iar Neymar l-a evi-
denþiat pe Ospina cu o loviturã de
cap din careul mic, fiind apoi
avertizat de centralul partidei,
care a considerat cã a vrut sã
marcheze cu mâna.

Dupã reluare, Cuadrado a iro-
sit din nou ºansa de mãri avanta-
jul formaþiei sale. A urmat cea mai
mare ratare a meciului: Firmino a
trimis peste poarta goalã de la mar-
ginea careului, ajutat de o gafã de
proporþii a apãrãrii columbiene. La
cealaltã poartã, James Rodriguez
nu ºi-a cadrat nici el execuþia,
partida încheindu-se cu scorul sta-
bilit în minutul 36.

Finalul a fost unul încins: Ney-
mar a vrut sã îl loveascã cu capul
în faþã pe autorul golului, Muril-
lo, ºi a fost bruscat de Bacca,
ambii fiind eliminaþi dupã fluierul
de final al partidei. Cei doi vor fi

suspendaþi pentru urmãtoarele
douã meciuri din cea mai veche
competiþie continentalã.

Brazilia: Jefersson – D. Alves,
T. Silva, Miranda, F. Luis – Elias
(Tardelli 76), Fernandinho – Wil-
lian (D. Costa 69), Neymar, Fred
(Coutinho 46) – Firmino. Selecþi-
oner: Carlos Dunga.

Columbia: Ospina – Zuniga,
Zapata, Murillo, Armero – Cua-
drado, Sanchez, Valencia (Mejia
80), J. Rodriguez – Falcao (Ibar-
bo 69), Gutierrez (Bacca 76).
Selecþioner: Jose Peckerman.

Azi noapte s-a disputat ºi cea-
laltã partidã a etapei secunde din
aceastã grupã, Peru – Venezuela,
înaintea cãreia clasamentul arãta
astfel: 1. Venezuela 3p, 2. Brazilia
3p, 3. Columbia 3p, 4. Peru 0p.

În aceastã noapte se încheie
grupa A, cu meciurile Mexic (2p)
– Ecuador (0p), ora 0:00, ºi Chile
(4p) – Bolivia (4p), ora 2:30.

Punând pe tapet ºi Grupa C,
runda finalã (mâine 22:00 ºi 0:30)
va aduce faþã în faþã pe Uruguay
(3p) cu Paraguay (4) – o reedita-
re a finalei precedentei ediþii, când
câºtig de cauzã  a avut prima, ºi

pe Argentina (4) cu Jamaica (0p).
La Copa America se calificã

mai departe primele douã clasa-
te din cele trei grupe, plus cele
mai bune douã reprezentative de
pe locul 3.

Simona Halep, locul 3 WTA
ºi cap de serie numãrul 1, a în-
vins-o, ieri, cu scorul de 6-1,
6-3, pe sportiva cehã Klara

Halep, victorie fulger în optimile
turneului de la Brimingham

Koukalova, locul 92 WTA, ve-
nitã din calificãri, astfel asigu-
rându-ºi un loc în sferturile de
finalã ale turneului de la Birmin-

gham (Marea Britanie).
Constãnþeanca a întâmpinat o

palidã opoziþie în al doilea meci
jucat pe iarbã în acest an, având
nevoie doar de 52 de minute
pentru a-ºi apropia victoria.

În faza urmãtoare, Halep va
juca, astãzi, împtriva învingã-
toarei dintre Barabora Stryco-
va (Cehia), locul 28 WTA ºi
cap de serie numãrul 10, ºi
Kristina Mladenovic (Franþa),
locul 43 WTA – meci finalizat

dupã închiderea ediþiei.
Halep ºi Strycova, 29 de ani,

s-au mai întâlnit de douã ori,
scorul fiind 1-1. Sportiva cehã
s-a impus în 2010, în calificãri-
le turneului de la Paris, cu sco-
rul de 6-1, 6-4, iar Halep, cu ace-
laºi scor, anul trecut, în turul I
al turneului de la Beijing.

În schimb, Simona Halep a
fost învinsã în 2014, în prima
manºã a turneului de la Paris, cu
scorul de 7-6 (1), 6-4, de Kris-

tina Mladenovici, în singura lor
disputã directã de pânã acum.

Calificarea în sferturile de fi-
nalã este recompensatã la
Birmingham cu 16.725 de dolari
ºi 100 de puncte WTA.

Simona a jucat ieri ºi în pri-
mul tur la dublu, unde, alãturi
de Heather Watson (Marea Bri-
tanie), a întâlnit dupã închide-
rea ediþiei perechea spaniolã Ana-
bel Medina Garriguse/Arantxa
Parra-Sandonja.

Formaþia germanã Borussia Dortmund este
pentru al patrulea sezon consecutiv echipa cu
media cea mai mare de suporteri în toate compe-
tiþiile, a anunþat, miercuri searã, cotidianul fran-
cez L’Equipe.

Deºi a încheiat sezonul din Bundesliga pe locul
ºapte ºi a fost eliminatã în optimile de finalã ale

DIGI SPORT 1
14:30 – TENIS DE MASÃ (F,

M) – Jocurile Europene de la Baku,

în Azerbaidjan / 0:00, 2:30 – FOT-

BAL – Copa America, în Chile:

Mexic – Ecuador, Chile – Bolivia.

DIGI SPORT 2
7:00 – VOLEI (F), 8:55 – TE-

NIS DE MASÃ (F, M) – Jocurile

Europene de la Baku, în Azerbai-

djan / 13:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Birmingham, în Regatul

Unit: ziua a 5-a / 21:30 – BAS-

CHET (F) – Campionatul Euro-

pean (Ungaria/România): Franþa –

Turcia.

DIGI SPORT 3
8:00 – GIMNASTICÃ RITMI-

CÃ, 16:55 – GIMNASTICÃ

TRAMBULINÃ SINCRON, 18:30

– TAEKWONDO (F, M) – Jocuri-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

le Europene de la Baku, în Azer-

baidjan.

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Halle, în Germania: ziua a

5-a / 14:30, 16:30 – TENIS (M)

– Turneul de la Queens, la Lon-

dra, în Regatul Unit: ziua a 5-a /

18:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Halle.

SPORT.RO
20:00, 22:00 – SPORTURI DE

CONTACT – la Ploieºti.

EUROSPORT

15:30 – CICLISM – Cursa Dru-

mul Sudului / 22:00 – SPORTURI

DE CONTACT – Galã la Ploieºti.

EUROSPORT 2
8:00, 14:30 – SNOOKER -

Cupa Mondialã, la Wuxi, în China:

etapa a 5-a.

HANDBAL: Goalkeeper-ul Mirela Paºca
ºi-a prelungit contractul cu SCM

Portãriþa Mirela Paºca va juca la SCM
Craiova ºi în sezonul urmãtor. Conducera
clubului alb-albastru a anunþat pe site-ul oficial
cã a ajuns la un acord de prelungire a con-
tractului cu sportiva în vârstã de 29 de ani.

Paºca s-a accidentat în luna februarie a
acestui an, iar de atunci nu a mai evoluat în
vreo partidã.

Originarã din Tulcea, Paºca a venit în Bãnie
în vara lui 2013, dupã o stagiune petrecutã la
Dunãrea Brãila. Anterior, ea mai îmbrãcase
doar tricoul lui HC Zalãu (2002-2012).

Ligii Campionilor, Borussia Dortmund a avut o medie
de 80.424 de spectatori în sezonul 2014-2015.

Pe locurile urmãtoare în aceastã ierarhie se aflã
FC Barcelona, cu o medie de 77.632 de spectatori,
Manchester United – 75.335 de spectatori, Real
Madrid – 73.081 de spectatori ºi Bayern Munchen
– 72.882 de spectatori.

Borussia Dortmund, echipa cu media cea mai
mare de spectatori în sezonul 2014-2015
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Cea mai mare parte a lotului Universitãþii
Craiova a plecat de ieri spre Bucureºti, pen-
tru ca în aceastã dimineaþã sã decoleze spre
Austria, via Munchen, pentru stagiul de pre-
gãtire care va dura pânã pe 3 iulie. Antreno-
rul Emil Sãndoi îi are alãturi pe portarul Bãl-
grãdean ºi jucãtorii de câmp: Achim, Izvo-
ranu, Vãtãjelu, Popov, Dumitraº, Briceag,
Mateiu, Ferfelea, Bãluþã, Târnãcop, Bawab,
Curelea ºi Mazarache. Pe de altã parte, strãi-
nii Acka, Nuno Rocha ºi Kay vor face jonc-
þiunea cu „grosul” lotului chiar la Fugen, la
hotelul Alpina, unde ºi-au stabilit juveþii car-
tierul general. Stabilimentul „Alpina” din va-
lea Zillertal oferã servicii de 4 stele superi-
oare, camere cu balcon, o piscinã în aer li-
ber încãlzitã ºi o zonã de spa aflatã la ultimul
etaj care are vedere la munte. Alþi 7 jucãtori
au rãmas pânã sâmbãtã în Bãnie, alãturi de
Sorin Cârþu, pentru a întãri echipa satelit a
clubului, care va susþine prima manºã a ba-
rajului de promovare în Liga a III-a, de la
ora 17.30, pe arena „Extensiv”, cu campioana
Mehedinþiului, Pandurii Cerneþi. Astfel, au
fost reþinuþi pentru partida de mâine: porta-
rul Straton ºi jucãtorii Avrãmia, Sin, Cârstea,
Bancu, Herglehegiu ºi Ivan. Brazilianul Mad-
son va rata prima parte a perioadei de pre-
gãtire, deoarece a fost operat de menisc.

Sãndoi: „Jucãm cu echipe
calificate în cupele europene”

În Austria, Universitatea va disputa 5
meciuri de verificare, pe 24 iunie contra cam-

Dupã o pauzã de aproape opt ani, Basa-
rab Panduru e aproape sã preia o echipã din
Liga 1. Antrenorul a dezvãluit cã a ajuns la
un acord cu cei de la FC Voluntari, iar în
perioada urmãtoare urmeazã sã se semneze

Panduru va prelua VPanduru va prelua VPanduru va prelua VPanduru va prelua VPanduru va prelua Voluntariuloluntariuloluntariuloluntariuloluntariul
contractul. Panduru este încântat de pro-
iectul ilfovenilor ºi crede cã odatã cu ve-
nirea sa la club, vor fi ºi mulþi suporteri
care sã încurajeaze echipa. „Discuþiile sunt
reale, mi-au plãcut oamenii, baza, tot ce
se întâmplã acolo la Voluntari. Dacã mã
duc eu, probabil vor veni ºi suporterii.
Pentru mine vin oriunde mã duc. Pe de
altã parte, eu sunt din Voluntari, mã duc
sã antrenez echipa din oraºul meu. E un
oraº mic, trebuie sã ne arãtãm ºi noi muº-
chii. Trebuie sã mai am o discuþie, mai
sunt câteva lucruri de pus la punct, dar

cred cã în principiu ne-am înþeles”, a spus
Panduru. Fostul internaþional le-a mai pre-
gãtit pe Poli Timiºoara, Oþelul, FC Vaslui,
Farul ºi Progresul, dar nu a mai antrenat
din 2007.

Astra a fãcutAstra a fãcutAstra a fãcutAstra a fãcutAstra a fãcut
8 transferuri8 transferuri8 transferuri8 transferuri8 transferuri
înaintea plecãriiînaintea plecãriiînaintea plecãriiînaintea plecãriiînaintea plecãrii
în cantonamentîn cantonamentîn cantonamentîn cantonamentîn cantonament

Clubul Astra Giurgiu a anunþat cã în
aceastã varã a achiziþionat opt jucãtori ºi cã
gruparea continuã campania de achiziþii, alþi
fotbaliºti fiind în negocieri avansate pentru
a veni la echipa giurgiuveanã. Astra a înce-
put ieri cantonamentul centralizat al verii,
la Moravske Toplice, în Slovenia. În lotul
care face deplasarea se regãsesc ºi jucãto-
rii noi care au semnat contracte cu Astra:
fundaºii centrali Geraldo Alves (ex Petro-
lul), Ricardo Alves (ex Concordia Chiajna)
ºi Alexandru Dandea (Metalul Reºiþa),
portarul Ionuþ Boºneag (Academica Argeº),
mijlocaºul de bandã Alexandru Stan (Con-
cordia), mijlocaºul central Florin Lovin
(Concordia), atacantul Daniel Florea (Con-
cordia), mijlocaºul ofensiv Adrian Hurdu-
bei (ASC Bacãu). De asemenea, fac depla-
sarea doi dintre jucãtorii promovaþi de la
Astra 2 - fundaºul central Mihnea Nicores-
cu ºi mijlocaºul Romario Moise.

Zicu s-a întorsZicu s-a întorsZicu s-a întorsZicu s-a întorsZicu s-a întors
la Tla Tla Tla Tla Timiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoara

Mijlocaºul Ianis Zicu, care a evoluat la
ASA Târgu Mureº în sezonul trecut, a sem-
nat, ieri, un contract cu nou-promovata ACS
Poli Timiºoara, a anunþat gruparea bãnã-
þeanã pe Facebook. De-a lungul carierei, el
a mai îmbrãcat tricourile formaþiilor Dina-
mo Bucureºti, Farul Constanþa, Parma,
Rapid Bucureºti, FC Timiºoara, ÞSKA So-
fia, Pohang Steelers, Gangwon (ambele din
Coreea de Sud) ºi Petrolul Ploieºti. În vâr-
stã de 31 de ani, Zicu are 13 prezenþe în
tricoul echipei naþionale de tineret ºi 12 în
cea de seniori.

Vãtãjelu, MVP ºi pe site-ulVãtãjelu, MVP ºi pe site-ulVãtãjelu, MVP ºi pe site-ulVãtãjelu, MVP ºi pe site-ulVãtãjelu, MVP ºi pe site-ul
oficial al Universitãþiioficial al Universitãþiioficial al Universitãþiioficial al Universitãþiioficial al Universitãþii

Dupã ce a fost ales cel mai bun jucãtor al
stagiunii trecute de cãtre suporterii care au
votat pe site-ul craiova-maxima.ro, cea mai
mare comunitate online a fanilor ªtiinþei,
Bogdan Vãtãjelu a primit aceeaºi distincþie ºi
în concursul lansat acum douã sãptãmâni
pe site-ul oficial al Universitãþii Craiova. In-
ternaþionalul de 22 de ani, care este de altfel

ºi cel mai folosit jucãtor, cu peste 3.000 de
minute jucate în sezonul trecut, a fost ur-
mat, la 5 procente distanþã de Pablo Bran-
dan, cãpitanul ªtiinþei din sezonul trecut. Pe
locurile urmãtoare, în opinia suporterilor, sunt
golgheterul Universitãþii, Thaer Bawab ºi
portarul Cristi Bãlgrãdean, ambii cu 17% din
sufragii.

O parte dintre jucãtori rãmân împreunã
cu Sorin Cârþu sã pregãteascã meciul de baraj
de sâmbãtã

pioanei Albaniei, Skenderbeu Korce, pe 27
iunie cu FC Vaduz din Liechtenstein, dar care
evolueazã în prima ligã elveþianã, pe 29 iu-
nie, cu o altã echipã din Albania, Kukesi, iar
cele mai importante teste sunt programate
pe 1 iulie, cu Ludogoreþ Razgrad, campioa-
na Bulgariei, ºi pe 2 iulie cu Dinamo Kiev,
care a reuºit recent eventul în Ucraina. „Aºa
cum în perioada de iarnã am dorit sã dãm
ºanse tuturor jucãtorilor sã arate ce pot,
aºa vom face ºi acum. Avem amicale tari,
cu Ludogoreþ ºi Dinamo Kiev, de fapt nu-
mai cu echipe care evolueazã în cupele eu-
ropene, aºa cã bãieþii îºi pot demonstra va-
loarea“ a declarat Emil Sãndoi. Mijlcoaºul
Viorel Ferfelea este de pãrere cã lotul Cra-
iovei este mai puternic decât anul trecut,
chiar dacã au plecat Brandan ºi Frãsines-
cu ºi a sosit doar bulgarul Popov. „ªi eu ºi
clubul am fãcut câte un pas pentru o îm-
pãcare ºi este mai bine pentru toatã lumea,
ºi pentru mine ºi pentru echipã. Nu a fost
vina mea, dar acum nici nu mai conteazã.
Sper sã o luãm de la zero, se poate spune
cã sunt o achiziþie, deºi sunt printre cei
mai vechi jucãtori de la echipã, alãturi de
Curelea, Izvoranu ºi Sin. Chiar dacã au
plecat anumiþi jucãtori, nu cred cã suntem
mai slabi ca anul trecut, cred cã avem echi-
pã mai bunã, fiindcã deja unii jucãtori au
acumulat un an de Liga I. Ne putem clasa
unde în primele locuri” a spus „Ferfe”,
care a marcat douã goluri pentru Univer-
sitatea în campionatul trecut, deºi nu a
evoluat decât în tur.
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