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150 de ani de avocaturã în Oltenia
Baroul Dolj a organizat, ieri,
În Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova, Ziua Avocatului
Român, festivitate care pentru
Oltenia are ºi o semnificaþie
aparte, împlinindu-se 150 de ani
de avocaturã pe aceste meleaguri. Momentul aniversar a fost
unul de þinutã, bucurându-se de
prezenþa colegilor decani ai barourilor din Oltenia, precum ºi
de cea a preºedintelui Uniunii
Naþionale a Barourilor din România (UNBR), av. dr. Gheorghe Florea, care au fost alãturi
de avocaþii doljeni, prezenþi în
numãr mare în salã pentru a lua
parte la aceastã manifestare.
Prestaþia avocaþilor a fost salutatã ºi de autoritãþile locale,
prin cuvintele adresate acestora de primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, ºi preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa. Rolul important
pe care îl au avocaþii a fost scos
în evidenþã de judecãtorul Ionel Grigorie, de la Curtea de
Apel Craiova, iar prof. univ. dr.
Sevastian Cercel a transmis un
mesaj de felicitare din partea
Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, când a ajuns deputat, a
semnat jurãmântul cu o mânã ºi apoi
a început sã adune cu amândouã.
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O doamnã
de la CEC despre
Roma anticã
Mirela Iovu îndeplineºte funcþia de
vicepreºedinte a unei bãnci de stat, o
bancã a poporului – CEC Bank – ºi a
slobozit, ieri, insolite cugetãri despre
datornici, insolvenþi ºi alþi oropsiþi ai
soartei. De la înãlþimea celor peste
150.000 euro pe an. ªi ce ne-a livrat
doamna de la CEC Bank? Înainte de
toate a pus întrebarea dacã ºtim cum
erau trataþi faliþii în Roma anticã. Obsedaþi de alte enigme istorice, ca de
pildã de ce ajuns la porþile Romei, Hanibal s-a oprit ºi a dat înapoi în faþa
unei cetãþi înfricoºate – deºi istoricii
recunosc cã soldaþii îl adorau pe Hanibal ºi credeau orbeºte în el – nu ajunsesem cu cunoaºterea la ceea ce ne
spune doamna Mirela Iovu.
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Descinderi la
Frigorifer ºi
Marlorex într-un
dosar de evaziune
fiscalã cu un
prejudiciu de peste
7,7 milioane lei

A venit vacanþa!
De ieri, 19 iunie, elevii au intrat
în vacanþã. Este vorba despre
preºcolari ºi despre cei aflaþi în clasele I – a VII-a ºi a IX-a – a XI-a.
Cei care au urmat cursurile clasei a
VIII-a au încheiat mai devreme orele, având de susþinut Evaluarea Naþionalã, iar cei aflaþi în clasa terminalã a învãþãmântului preuniversitar
se aflã, deja, în febra examenului de
Bacalaureat. Viitorul an ºcolar va
începe pe 14 septembrie a.c.
CRISTI PÃTRU
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„Carmina
Burana” îl aduce
pe interpretul
Cezar Ouatu pe
scena Operei
Române Craiova
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Marian Vanghelie
rãmâne în arest
preventiv
Primarul suspendat al
sectorului 5, Marian Vanghelie,
va fi cercetat în continuare în
arest preventiv în dosarul în
care este acuzat de corupþie, a
decis Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Judecãtorii i-au respins
lui Vanghelie o contestaþie,
dupã ce pe 5 iunie instanþa a
prelungit cu încã 30 de zile
mandatul de arestare emis pe
numele lui. În arest preventiv
rãmâne ºi Mircea-Sorin Niculae
(vãrul lui Vanghelie). Marian
Vanghelie a fost arestat preventiv pe 14 martie, într-un dosar
în care este acuzat de DNA de
abuz în serviciu, luare de mitã
ºi spãlare de bani.

Sentinþa în dosarul
Loteria II, amânatã
cu o sãptãmânã
Tribunalul Bucureºti a
amânat ieri, pentru 25 iunie,
pronunþarea sentinþei în dosarul
Loteria II, în care sunt judecaþi
omul de afaceri George Copos ºi
Camelia Voiculescu, fiica lui
Dan Voiculescu. Pe 29 decembrie 2008, procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA)
au dispus trimiterea în judecatã
a 13 persoane în acest dosar,
printre care se aflã George
Copos, fostul ministru al
Comunicaþiilor Sorin Pantiº ºi
Camelia Voiculescu. Potrivit
rechizitoriului, cu concursul
inculpaþilor, s-a realizat conversia ilegalã în acþiuni SC “Fast
Service Electronica” SA Bucureºti, la un raport de conversie
de 6,71 ori mai mic decât cel
rezultat din luarea în calcul a
valorii comerciale reale a
acestora, a unei creanþe fictive
în valoare de aproximativ
550.000 de lei a SC “Ana
Electronic” SA Bucureºti.
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Declaraþia de avere a lui Victor Ponta:

sâmbãtã, 20 iunie 2015

Premierul a vândut douã apartamente, a schimbat
un altul cu socrul sãu ºi a donat o casã de vacanþã
Premierul Victor Ponta a vândut, în luna
mai, douã apartamente, a dobândit un altul,
prin schimb cu socrul sãu, Ilie Sârbu, a donat o casa de vacanþã, a cedat maºina Citroen ºi a declarat cã deþine o cotã de 1/2
dintr-o casã de vacanþã la Cornu, pentru
care pânã în 2014 titular era doar soþia sa.
Modificãrile rezultã din ultima declaraþie de
avere a premierului, completatã pe 15 iunie.
Victor Ponta a notat în declaraþia de avere cã pentru cele douã apartamente vândute a primit câte 75.000 de euro, cã apartamentul primit prin contract de schimb are o
suprafaþã de 175 mp, iar apartamentul înstrãinat, în 6 aprilie, tot prin contract de
schimb, a fost evaluat la 143.050 euro. De
asemenea, autoturismul, cedat prin cesiune a contractului de leasing, a fost înstrãinat în 25 mai, cãtre SC Conexiuni Professional Service, cu o valoare de transfer a contractului de 5.000 de euro.
Ilie Sârbu menþioneazã, la rândul sãu, în
ultima declaraþie de avere, din 15 iunie, cã
în luna aprilie a încheiat un contract de
schimb de apartamente cu Victor Ponta ºi Daciana Sârbu. Totodatã, Ilie Sârbu menþioneazã cã,
printr-un contract de schimb, a achiziþionat un
apartament în suprafaþã de 119 mp.
Ponta a mai trecut în noua declaraþie de avere o
serie de bunuri deþinute de soþia lui, Daciana Sârbu, precum: douã terenuri, din judeþele Prahova ºi
Dâmboviþa, în suprafaþã totalã de peste 10.000 mp;
o casã de vacanþã în comuna Cornu, judeþul Pra-

hova, de 196 mp; conturi ºi depozite bancare în
valoare totalã de peste 62.000 de lei ºi aproape
150.000 de euro. Tot pe numele Dacianei Sârbu
este declarat un contract de leasing în valoare de
34.500 de euro, luat în 2013 ºi scadent în acest an.
Premierul a menþionat în declaraþia de avere cã
deþine, împreunã cu Daciana Sârbu, o casã de
vacanþã în comuna Cornu, în suprafaþã de 202
mp, construitã în 2010. Casa de vacanþã era men-

þionatã în declaraþia de avere a Dacianei
Sârbu din iunie 2014, însã atunci doar soþia lui Ponta era trecutã ca titular. Premierul declarã, totodatã, o sumã cu 50.000 de
euro mai micã în conturile bancare personale.
Ca investiþie directã, Victor Ponta are o
promisiune de cumpãrare a unui imobil în
valoare de 200.000 de euro, menþionatã
într-un antecontract. De asemenea, premierul mai noteazã în declaraþia de avere
douã împrumuturi acordate de soþia lui, în
cuantum total de aproximativ 148.000 de
lei, firmei D&C Sweets SRL ºi o donaþie
de 50.000 de euro.
Premierul Victor Ponta a primit, în 2014,
o indemnizaþie în cuantum total de 74.208
lei, iar soþia sa a primit 74.408,64 euro, în
calitate de europarlamentar.
În declaraþia de avere din 17 septembrie
2014, depusã atunci când a candidat la Preºedinþie, Victor Ponta arãta cã deþine, împreunã cu soþia, Daciana, un apartament
de circa 95 mp în Bucureºti, achiziþionat în
2012. De asemenea, el menþiona cã a dobândit, în
2013, prin lichidare a patrimoniului Cabinetului de
avocat “Ponta Victor Viorel”, douã apartamente în
Bucureºti, fiecare de circa 65 mp ºi a cumpãrat, în
2006, un teren intravilan de 1.371 mp ºi o casã de
63 mp în judeþul Gorj. Premierul declara atunci cã
are în conturi, la Unicredit Þiriac Bucureºti, aproape 4.900 de lei ºi aproximativ 53.000 de euro, iar la
BRD Bucureºti – 12.000 de lei.

Legea prin care Departamentul Egalitãþii de ªanse preia
combaterea violenþei domestice, promulgatã de Iohannis
Preºedintele a promulgat, ieri, Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 6/2015, ce prevede ca
Departamentul Egalitãþii de ªanse,
aflat în subordinea Ministerului
Muncii, sã se ocupe de combaterea
violenþei în familie, dupã creºterea
numãrului de decese urmare a violenþei domestice.
Potrivit unui comunicat al Administraþiei Prezidenþiale, preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri,
Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea ºi completarea Legii nr.
217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie. Ordonanþa de Guvern nr. 6/2015 din 28
ianuarie prevede cã Departamentul
pentru Egalitate de ªanse între Femei ºi Bãrbaþi, aflat în subordinea
Ministerului Muncii, va prelua atribuþiile în domeniul combaterii violenþei în familie, dupã ce la finalul
anului 2012 au fost înregistrate

1.200 cazuri de deces ca urmare a
violenþei domestice.
Ministrul Muncii, Rovana plumb,
a arãtat cã Departamentul pentru
Egalitate de ªanse a elaborat un studiu în ceea ce priveºte violenþa domesticã ºi a ajuns la concluzia cã
numãrul de cazuri de violenþã domesticã a fost în creºtere începând
cu 2010 ºi pânã la finalul lui 2012,
datele aferente altor perioade fiind
în analizã. “În ceea ce priveºte numãrul de cazuri de violenþã domesticã, cele care au fost anunþate conform procedurilor, la sfârºitul anului
2012 erau înregistrate peste 14.000
de cazuri, iar cazurile de deces cauzate de violenþa domesticã au fost
în jur de 1.200”, a spus Plumb.
Potrivit actului normativ, Ministerul Muncii, prin Departamentul pentru Egalitate de ªanse între Femei ºi
Bãrbaþi, poate finanþa sau, dupã caz,
cofinanþa programe de interes naþional care au ca scop prevenirea ºi combaterea violenþei în familie, precum

ºi ocrotirea ºi sprijinirea familiei în
vederea creºterii calitãþii vieþii acesteia. Finanþãrile sau cofinanþãrile se
pot face din fonduri alocate de la
bugetul de stat cu aceastã destina-

þie, din fonduri externe rambursabile
ºi nerambursabile, precum ºi din alte
resurse, în condiþiile legii. Legea a
fost adoptatã de Senat pe 11 martie
ºi de Camera Deputaþilor pe 27 mai.

Gorghiu, despre Chiliman: Va fi suspendat din funcþie
dacã va fi arestat; imaginea PNL e afectatã
Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a anunþat
ieri, la Sibiu, cã Andrei Chiliman, dacã va fi arestat,
va fi suspendat din funcþie, conform statutului.
“Nu e o fericire sã vorbesc în general, despre
cazuri de suspiciuni de cazuri de corupþie. (...)
Beneficiazã de aceeaºi prezumþie de nevinovãþie,
dar statutul nostru este foarte clar, în condiþiile în
care un membru din conducerea Partidului Naþional Liberal este reþinut sau în stare de arest, ºi
înþeleg cã astãzi va merge la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, primarul sectorului 1, pentru a se
solicita un mandat de arestare, dacã nu mã înºel,

pe 29 de zile, atunci va fi suspendat din funcþie.
Statutul este acelaºi pentru toatã lumea ºi mã
bucur cã am luat aceastã decizie. (...) Se va aplica
dispoziþia statutarã”, a afirmat Alina Gorghiu, întro conferinþã de presã.
Întrebatã de un jurnalist dacã Andrei Chiliman nu a depus la partid o cerere de autosuspendare, Alina Gorghiu a spus cã nu ºtie, dar cã
nu exclude o asemenea variantã. “Nu ºtiu sã vã
spun. Sunt convinsã cã se va gândi dacã va
dori sã facã acest lucru în viitorul imediat apropiat. Evenimentele s-au succedat destul de re-

pede. (...) Nu exclud o asemenea variantã”, a
declarat Alina Gorghiu. Ea a recunoscut cã situaþia lui Andrei Chiliman afecteazã imaginea liberalilor. “Regret cã asistãm la genul acesta de
cazuri care din pãcate afecteazã imaginea Partidului Naþional Liberal ºi sper sã fie din ce în ce
mai puþine”, a spus Alina Gorghiu. Potrivit acesteia, liberalii “nu se opun justiþiei”. Primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, a fost reþinut, joi searã, pentru constituire de grup infracþional organizat ºi complicitate la trafic de influenþã în formã continuatã.
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O doamnã de la CEC despre Roma anticã
Mirela Iovu îndeplineºte
funcþia de vicepreºedinte a unei
bãnci de stat, o bancã a poporului – CEC Bank – ºi a slobozit, ieri, insolite cugetãri despre
datornici, insolvenþi ºi alþi oropsiþi ai soartei. De la înãlþimea
celor peste 150.000 euro pe
an. ªi ce ne-a livrat doamna de
la CEC Bank? Înainte de toate
a pus întrebarea dacã ºtim cum
erau trataþi faliþii în Roma anticã. Obsedaþi de alte enigme istorice, ca de pildã de ce ajuns
la porþile Romei, Hanibal s-a
oprit ºi a dat înapoi în faþa unei
cetãþi înfricoºate – deºi istoricii

recunosc cã soldaþii îl adorau pe
Hanibal ºi credeau orbeºte în el
– nu ajunsesem cu cunoaºterea
la ceea ce ne spune doamna
Mirela Iovu. „Faliþii, în funcþie de numãrul creditorilor,
erau uciºi ºi tãiaþi în atâtea
bucãþi câþi creditori aveau.
În evul mediu se folosea
stâlpul infamiei ºi mai era
obiceiul legãrii de un catarg
în piaþa publicã sau purtarea datornicului pe strãzi”.
Declaraþia e mai lãbãrþatã, dar
în aceeaºi notã. Cinismul doamnei de la CEC Bank depãºeºte
orice linie roºie posibilã. Admi-

MIRCEA CANÞÃR
þând o mentalitate scrupuloasã
de bancher, admiþând o rigoare
exacerbatã specificã oricãrei
bãnci din lume, admiþând o adversitate funciarã faþã de datornici – ni se aminteºte de Codul
Civil de la 1864 care stipula „închisoarea datornicilor” –, întreaga filosofie a doamnei de la
CEC Bank este excentricã. ªi
oricum am întoarce lucrurile a
fãcut o declaraþie scandaloasã.
ªi nu de toleranþã este vorba,
asta solicitã guvernul lui Tzipras,
ci de o exprimare europeanã, liberalã, nu neo-liberalã. Dar nici
cu istoria anticã nu stã grozav

doamna Mirela Iovu, proptitã în
funcþia de vicepreºedinte CEC
de Radu Gheþa, dupã ce deþinuse funcþia de director al Direcþiei Juridice ºi de Conformitate, ambii cu mandatul prelungit, scrie presa, pânã la momentul în care BNR va aproba noua
conducere. Sã revenim. Roma
este un nume pentru eºecul iremediabil al barbariei, totdeauna
temporarã. Totdeauna provizorie. Într-o moralã a istoriei Roma
ar avea multe lucruri de spus. O
ºtim de la Octavian Paler, un italienist cu expertizã de netãgãduit.
Ea a vãzut un cal proclamat con-

sul, a vãzut senatori sãrutând picioarele împãraþilor, a vãzut incesturi oficializate, dictatori purtaþi în care triumfale pentru a fi
înjunghiaþi pe la spate, poeþi slãvind moartea, statui decapitate,
flori pe mormântul lui Nero, fabuloase prãzi de rãzboi. ªi aºa
mai departe. Se spune cã, deºi
cuceritã, dupã cãderea ei, Roma
a obþinut victorii mai importante
decât în vremea de glorie anticã. Aºa ºi cu doamna Mirela
Iovu. S-ar putea ca dupã despãrþirea de funcþia deþinutã CEC
Bank sã aibã rezultate mult mai
strãlucite. E o presupunere.

Spitalul Judeþean din Craiova scoate la concurs
14 posturi de medic
Cele mai multe posturi, cinci la numãr, au fost
scoase la concurs pentru medicii din specialitatea
Anestezie Terapie Intensivã, acolo unde deficitul
de personal se resimte deja de câþiva ani. Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova, Serviciul RUNOS, pânã luni, la ora 15.00.
Pe lângã cele cinci posturi
pentru Secþia ATI a unitãþii sanitare, au mai fost scoase la concurs un post de medic în specialitatea chirurgie plasticã - microchirurgie reconstructivã pentru
Secþia Clinicã Chirurgie plasticã,
microchirurgie reconstructivã; un
post de medic în specialitatea
urologie pentru Secþia Clinicã
Urologie; un post de medic în
specialitatea nefrologie pentru
Secþia Clinicã Nefrologie; un
post de medic în specialitatea
diabet, nutriþie ºi boli metabolice
pentru Secþia Clinicã Diabet,
Nutriþie ºi Boli Metabolice; un
post de medic în specialitatea radioterapie pentru Secþia Clinicã
Radioterapie; douã posturi medic în specialitatea oncologie

medicalã pentru Secþia Clinicã
Oncologie medicalã; un post de
medic în specialitatea neurochirurgie în cadrul Secþiei Clinice
Neurochirurgie; un post de medic în specialitatea oncologie
medicalã pentru Compartimentul de oncopediatrie din cadrul
Secþiei clinice Pediatrie II.

La concurs se pot prezenta
ºi rezidenþii aflaþi
în ultimul an de pregãtire
Candidaþi la acest concurs organizat de Spitalul Judeþean pot
fi rezidenþii aflaþi în ultimul an de
pregãtire, dar ºi specialiºtii ori primarii confirmaþi în specialitãþile
menþionate. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie sã cuprindã o
serie de documente, cum ar fi

cererea în care se menþioneazã
postul pentru care doreºte sã concureze; copie xerox de pe diploma de medic ºi adeverinþã de confirmare în gradul profesional; acte
doveditoare pentru calcularea
punctajului a ordinelor menþionate: ordin rezidenþiat prin concurs;
certificat de medic specialist; certificat de medic primar; diploma
de doctor în ºtiinþe medicale; doctorand la data concursului –
atestat de Rectoratul UMF sau
de Academia de ªtiinþe Medicale la data înscrierii; ordin al MS
pentru a doua specialitate; copii
diplome competenþe sau supraspecializãri; adeverinþã eliberatã
de Colegiul Medicilor privind activitatea ºtiinþificã. Pentru a participa la concurs candidatul trebuie sã depunã ºi o declaraþie scrisã
cã nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce-l fac incompatibil
pe postul pentru care doreºte sã

concureze; dovezi cã în ultimii 5
ani nu a fost sancþionat de unitãþile în care a activat ºi de Colegiul
Medicilor din România sau de
Colegiul Farmaciºtilor din România; certificat privind starea de
sãnãtate; copie xerox de pe autorizaþia de liberã practicã; chitanþã de platã a taxei de concurs.
Tematica de concurs este cea
prevãzutã pentru examenul de
medic specialist. Taxa de înscriere la concurs este de 200 lei.

Deficit la capitolul
asistenþi medicali
La Spitalul Judeþean de Urgenþã din Craiova, singurele
posturi deblocate anul trecut au
fost cele câteva pentru medici,
pe secþiile în care era absolut
necesarã angajarea de specialiºti.
În rest, unitatea sanitarã se confruntã cu un deficit de personal
auxiliar de o sutã de angajaþi.

Situaþia este aproape la fel de
gravã ºi în cazul asistenþilor medicali. Þinând cont de reglementãrile în vigoare, un asistent medical ar trebui sã aibã în grijã trei
pacienþi. În realitate însã, un singur angajat trebuie sã acorde
asistenþã medicalã pentru 10,
chiar 12 persoane internate. ªi
mai dificilã este situaþia pe secþia
de chirurgie unde media este de
un asistent la 40 de pacienþi.
De mai mulþi ani, sistemul sanitar are de suferit de pe urma
deficitului de personal. Este nevoie de medici de toate specialitãþile, asistenþi medicali, moaºe ºi
infirmiere. Spre exemplu, în cazul secþiilor de Anestezie Terapie Intensivã, specialitate de o
importanþã maximã în salvarea
de vieþi omeneºti, la nivel naþional necesarul ar fi de minimum
1.500 de cadre medicale.
RADU ILICEANU
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Agentul Bãrbuceanu de la Secþia 6 Poliþie Craiova,
condamnat definitiv la 4 ani ºi douã luni de puºcãrie
Agentul Nicolae Bãrbuceanu, de la Secþia 6 Poliþie Craiova, cel care strica acþiunile colegilor sãi anunþându-i pe infractori ºi
care a fost prins cu 500 de euro ºpagã, a
fost condamnat definitiv la 4 ani ºi douã
luni închisoare cu executare pentru luare
de mitã, favorizarea fãptuitorului ºi divulgarea informaþiilor secrete de serviciu sau
nepublice. Sentinþa a fost pronunþatã ieri
de Curtea de Apel Craiova, instanþã care a
Reamintim cã agentul de poliþie
Nicolae Bãrbuceanu, de 44 de ani,
de la Secþia 6 Poliþie Craiova, a intrat în atenþia ofiþerilor Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj încã din luna iunie
a anului trecut, când a intervenit
într-un dosar înregistrat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, recomandându-i fãptuitorului
sã dea declaraþii mincinoase ºi contrare probelor existente la dosar.
În acest context, la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj s-a înregistrat un dosar penal, ulterior instanþa autorizând interceptarea
convorbirilor poliþistului. S-a stabilit astfel cã Bãrbuceanu, contracost, a intervenit în mai multe dosare penale, instrumentate atât de
colegii sãi, cât ºi în dosare instrumentate de alte unitãþi, din afara
judeþului Dolj, anunþându-i pe suspecþi cercetaþi de colegi de-ai sãi
când urmau sã se facã percheziþii
la locuinþele lor. Ba chiar îi chema
la el la birou ºi îi învãþa ce ºi cum

admis apelul inculpatului ºi i-a redus pedeapsa, întrucât Tribunalul Dolj îl condamnase la 5 ani ºi 8 luni de puºcãrie. În acelaºi dosar, doljeanul Constantin Adelin Moþescu, de 27 de ani, din comunã Predeºti,
acuzat de dare de mitã ºi conducere fãrã
permis a primit 1 an ºi 10 luni închisoare
cu executare, dupã cum a decis Curtea de
Apel, întrucât pe fond primise aceeaºi pedeapsã însã cu suspendare.

sã declare pentru a scãpa de cercetãri, dupã cum spuneau anchetatorii.

Prins cu 500 de euro ºpagã

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj ºi procurorul
desemnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au pus la
punct detaliile prinderii în flagrant
a poliþistului. Marþi, 9 decembrie
2014, un investigator autorizat l-a
sunat pe Bãrbuceanu, explicândui cã vrea sã discute cu el situaþia
lui Gabriel Stoica, condamnat de
Tribunalul Vâlcea la 4 ani ºi 6 luni
de puºcãrie pentru tentativã de
omor, fugit din þarã înainte cã hotãrârea sã rãmânã definitivã. Bãrbuceanu i-a spus cã-l aºteaptã la
el la birou, la ora 17.00, când cei
doi s-au ºi întâlnit, la sediul Secþiei
6 Poliþie Craiova, în biroul poliþistului. Investigatorul i-a spus poliþistului cã Gabriel i-a trimis 500 de
euro ca sã rezolve problema, sã nu
fie depistat. Bãrbuceanu a luat banii (opt bancnote de 50 de euro ºi

una de 100 de euro marcate criminalistic), i-a pus în buzunar, apoi
l-a învãþat pe investigator sã susþinã cã ar fi auzit cã Stoica ar fi prin
SUA, nu în Anglia, unde se afla de
fapt. Mai mult, Bãrbuceanu chiar
ºi-a sunat un coleg cãruia i-a spus
cã are informaþii cum cã fugarul
Gabriel Stoica ar fi în SUA. I-a mai
spus sã-i transmitã lui Stoica sã mai
stea plecat un an, doi ºi abia apoi
sã revinã în þarã pentru a-ºi executa pedeapsa. A intrat imediat
echipa operativã, poliþistul a scos
banii din buzunar ºi i-a aruncat pe
jos, însã a fost încãtuºat.
Pe 11 februarie 2015 s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Bãrbuceanu, dar ºi Constantin Adelin Moþescu, de 27 de
ani, din Predeºti, acuzat de dare
de mitã, dupã ce anchetatorii au
stabilit cã a încercat sã-l mituiascã pe un poliþist de la Secþia nr. 2
Ruralã Breasta ce-l prinsese la volan fãrã permis, iar apoi, dupã ce
s-a întâlnit cu Bãrbuceanu, ºi-a
schimbat declaraþiile.

Pe 8 aprilie a.c. Tribunalul Dolj
a pronunþat sentinþa în dosar, Bãrbuceanu primind 5 ani ºi 8 luni închisoare cu executare pentru luare
de mitã, favorizarea fãptuitorului ºi
divulgarea informaþiilor secrete de
serviciu sau nepublice, în timp ce
Moþescu a scãpat cu 1 an ºi 10
luni de închisoare cu suspendare.
Atât inculpaþii, cât ºi procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au declarat apel, soluþionat, ieri, de
Curtea de Apel Craiova. Instanþa a
admis apelul lui Bãrbuceanu, dar
ºi pe cel al procurorilor. Cel dintâi
s-a ales cu pedeapsa redusã la 4
ani ºi 2 luni închisoare cu executare, iar judecãtorii au dispus ca ºi
Moþescu sã execute pedeapsa primitã pe fond: „Admite apelurile

declarate de Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi inculpatul
Bãrbuceanu Nicolae. Înlãturã
aplicarea disp. art. 91, art. 92 ºi
93 Cod penal privind suspendarea executãrii sub supraveghere a
pedepsei rezultante aplicate inculpatului Moþescu Constantin ºi dispune executarea pedepsei de 1 an
ºi 10 lui închisoare în regim de
detenþie. Inculpatul Bãrbuceanu
Nicolae urmeazã a executa pedeapsa rezultantã de 4 ani ºi 2 luni
închisoare. Definitivã”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.
Nicolae Bãrbuceanu urmeazã sã
pãrãseascã IPJ Dolj, conducerea
unitãþii demarând procedura de
încetare a raporturilor de serviciu
cu acesta.

Descinderi al Frigorifer ºi Marlorex într-un dosar de evaziune Încãtuºat pentru furturi
fiscalã cu un prejudiciu de peste 7,7 milioane lei
din societãþi comerciale
Poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitãþii organizate
ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au ridicat
calculatoare, laptop-uri, 30.0000 euro ºi peste 140.000 de lei în
urma a 10 percheziþii fãcute la sediul S.C. Somarom SRL ºi la
punctele de lucru ale firmei din incinta complexelor comerciale
„Frigorifer” ºi „Marlorex” din Craiova. Descinderile s-au fãcut
joi, într-un dosar de evaziune fiscalã în care prejudiciul estimat
de anchetatori depãºeºte 7,7 milioane lei.
Conform unui comunicat de
ieri al Inspectoratului General al
Poliþiei Române (IGPR), joi, 18
iunie a.c., poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-

nizate (BCCO) Craiova ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au efectuat 10 percheziþii la sediul S.C. Somarom
Trading S.R.L., din Pieleºti, jude-

þul Dolj, dar ºi la punctele de lucru ale firmei, din incinta complexelor comerciale „Frigorifer” ºi
„Marlorex” din Craiova.
Potrivit anchetatorilor, societatea comercialã vizatã este deþinutã de cãtre membrii unei grupãri
infracþionale organizate, specializatã în evaziune fiscalã. „Din cercetãri a reieºit cã, în perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, în
contabilitatea firmei nu ar fi fost
evidenþiate veniturile realizate din
comercializarea produselor alimentare, în cuantum total de
23.537.569 de lei, prejudiciul adus
bugetului de stat fiind estimat la
suma de 7.750.000 de lei”, se aratã în comunicatul IGPR.
În urma percheziþiilor au fost
ridicate un server ºi 6 calculatoare, 3 laptop-uri, medii de stocare,
mai multe înscrisuri, precum ºi
30.0000 euro ºi 141.912 lei. În
cauzã se efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional organizat ºi evaziune fiscalã,
acþiunea beneficiind de suportul de
specialitate al Serviciului Român
de Informaþii. Nici o persoanã nu
a fost reþinutã, deocamdatã, în
aceastã cauzã.

Un bãrbat de 31 de ani, din comuna Cerãt, a fost reþinut pe 24 de
ore, dupã ce poliþiºtii doljeni au stabilit cã, împreunã cu alþi doi
tineri din aceeaºi localitate, a furat bunuri în valoarea de peste
3.000 lei din douã societãþi comerciale.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii din cadrul Postului
de Poliþie Drãnic au fost sesizaþi
joi dimineaþa de Aurel G., de 67 de
ani, din localitate, cu privire la faptul
cã, în noaptea de 17/18 iunie, persoane necunoscute au pãtruns prin
efracþie în incinta unei societãþi din
satul Foiºor, pe care o administreazã, de unde au sustras bunuri alimentare ºi nealimentare în valoare
de 2.000 lei.
Deplasându-se la faþa locului,
poliþiºtii din cadrul Secþiei 13 Poliþie Ruralã Segarcea au reuºit în
scurt timp, în urma activitãþilor
specifice de cercetare desfãºurate, sã identifice autorii furtului, stabilind cã sunt Ionel N. (31 de
ani), S. Fãnel (18 ani) ºi S. I.
(16 ani), toþi din comuna Cerãt, judeþul Dolj. Prejudiciul cauzat a fost recuperat integral
prin restituirea bunurilor sustrase cãtre persoana vãtãmatã.
Extinzând cercetãrile, anchetatorii au stabilit faptul cã tinerii
sunt ºi autorii furtului din noap-

tea de 09/10.06.2015, când au pãtruns în incinta unei societãþi comerciale din comuna Valea Stanciului, de unde au sustras 10 butelii de aragaz încãrcate cu GPL, în
valoare totalã de 1420 lei.
Oamenii legii au dispus punerea
în miºcare a acþiunii penale faþã de
aceºtia pentru sãvârºirea infracþiunilor de furt calificat, iar faþã de N.
Ionel s-a dispus mãsura reþinerii pe
o perioadã de 24 ore, fiind încarcerat în arestul IPJ Dolj. Asearã bãrbatul a fost prezentat Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Segarcea, cu
propunere de arestare preventivã, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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„Rãzboi ºi pace” vs Rãzboi sau Pace

Nu ºtiu cui îi datorãm expresia intratã
într-un dizgraþios uz comun de rãzboi
rece. Va fi fost o persoanã anume, vreun
politician rãpus, o clipã, de dimensiunea
ororilor de dupã cea mai mare conflagraþie trãitã de umanitate în acei teribili ani
ai Celui De-al Doilea Rãzboi Mondial? Ori
o banalã „figurã de stil” scoasã dintr-un
context pur retoric?
Oricum ar fi, la ºapte decenii de la sfârºitul sãu, în circumstanþele ºtiute, ºi la
puþin peste un sfert de veac de la ceea ce
s-a crezut a fi ºi finalul celui rece, existã
multiple ºi evidente indicii cã ne-am întors deja în registrul unuia cald. Rãzboi,
adicã: o expresie – sau o altã „figurã de
stil” – neintratã în uz.
Mai precis, în uzul comun, fiindcã, cine
ºtie, poate cã prin cabinete mai mult ori
mai puþin obscure ale politicii de azi, expresia, ca „figurã de stil” ori ca o scãpare de limbaj, mai pe ºleau un tic verbal al
unor strategi deghizaþi în uniforme de profeþi ai rãului inevitabil, va fi fiind la ordinea zilei.
ªi, în definitiv, de ce n-ar fi deplin legitimã? Rãzboiul existã, fragmentat geografic ori geo-politic, mai peste tot, de la

un capãt la altul al planetei, fie regional,
macro (în Orientul Mijlociu ºi în unele
zone ale Africii), fie micro, inter-religios,
inter-etnic ori chiar inter-tribal (ca în Libia, Nigeria, Etiopia), fie, aici, chiar lângã noi, inter-naþional (ca în Ucraina). ªi,
încã mai grav, el continuã sã subziste în
chingile politicii reale invocate de elitele
diplomatice, de parcã în subconºtientul
umanitãþii memoria rãului a lãsat loc unui
nou impuls al maleficului. Sã fie atât de
adevãratã profeþia lui Erasmus cã pacea
nu e decât o… recreaþie între douã rãzboaie? Iar asta ar justifica pretenþia filosofic-psihanalistã a prezenþei în natura
umanã a unei vocaþii a rãului egalã cu a
ceea a binelui?
Întrebãri de care ne lipsim cu o amendabilã uºurinþã, prinºi în jocul tulbure al
mixajului de opinii în care am devenit cu
toþii niºte experþi. Bombardamentul de informaþii despre conflicte ºi, înainte de toate, despre arãtatul muºchilor de cãtre puteri – economice ºi militare – reintrate
brusc într-o concurs de pugilism politic,
în loc sã ne sperie, ne atrag, ispititor, întrun soi de concurs de genul celui dintre
puºtii de pe maidanul din spatele ºcolii

etalându-þi întâietatea propriei gãºti.
Sunt însã ºi întrebãri la care mã obligã
o ºtire recentã despre costul uriaº al violenþelor înregistrate numai în 2014 în
lume, preluat de agenþia Reuter dintr-un
raport privind securitatea globalã: 14,3
trilioane de dolari, adicã echivalentul
cuantumului economiilor cumulate ale
Braziliei, Canadei, Franþei, Germaniei,
Spaniei ºi Marii Britanii. În sine, cifrele
vehiculate sunt mai mult decât îngrijorãtoare, conflictele fiind disipate în vaste
zone, cu þãri pânã nu demult paºnice, sigure adicã pentru proprii sãi locuitori, azi
victime ale rãzboiului fratricid care face
mii de victime zilnic ºi zeci de mii de refugiaþi ori de fugari din calea focului armelor. Nu insist asupra cifrelor, dar e
suficient a menþiona doar cele 128 de
miliarde de dolari cheltuiþi pentru susþinerea refugiaþilor, ori cele 50 de milioane
de persoane strãmutate.
În ciuda dimensiunii catastrofei, nu se
întrevãd la orizont semne cã potenþaþii lumii de azi simt cu acuitatea necesarã presiunea unei regândiri – responsabile ºi decisive – a unei politici aventuriere. Din
nefericire, noi înºine, cetãþeni ai plane-

Bicentenarul Waterloo, celebrat
de unii, trecut cu vederea de alþii
MIRCEA CANÞÃR
Nu puþine oficialitãþi europene ºi-au dat întâlnire, joi, la Waterloo, lângã Bruxelles, pentru
a afiºa unitatea lor, deºi Franþa
ºi Germania n-au fost reprezentate de liderii aºteptaþi. „Waterloo, patimã ºi grandoare.
Oroare ºi geniu. Tragedie ºi
apoi speranþã”, a spus în cadrul ceremoniei oficiale premierul belgian Charles Michel. „În
realitate, mai mult decât o
bãtãlie, este o reconciliere pe
care o celebrãm astãzi. Waterloo a fost o confruntare,
dezvoltând un ºoc tragic. Un
ºoc violent care a permis mai
târziu o unitate vastã ºi o armonie solidã. Aceastã realitate este proiectul european.
(…) Cea ce comemorãm astãzi este mesajul de pace, de
armonie ºi de concordie”.
Ceremonia s-a derulat sub un
cer schimbãtor, la picioarele
„Dealului Leului” – câmpul bãtãliei –, la exact ora la care Napoleon lansase, în urmã cu 200 de ani,
ostilitãþile contra coaliþiei anglo-olandeze a ducelui de Wellington. Dacã
Edward, ducele de Kent ºi vãrul reginei Angliei, Elisabeth II, a reprezentat-o, acelaºi lucru l-a fãcut Frans
Timmerman pentru Uniunea Europeanã. În schimb, cancelarul german, Angela Merkel, ºi preºedintele francez Francois Hollande au avut
reprezentare la nivelul ambasadorilor. Parisul n-a apreciat, în urmã cu
câteva luni, faptul cã Belgia dorea
sã emitã o piesã comemorativã cu
imagini din timpul bãtãliei. Urmaºi
ºi moºtenitori ai ºefilor de armate
de-acum 200 de ani au pus mâna
pe proiectile în semn de unitate, sub
privirile regelui belgian Phellipe. Bã-
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tãlia de la Waterloo s-a derulat dupã
întoarcerea lui Napoleon din exilul
din insula Elba, în primãvara lui
1815, împãratul fiind declarat în
afara legii de puterile continentale
la Congresul de la Viena. Reconstituitã în câteva sãptãmâni, armata
francezã conta, în cursul campaniei din Belgia, pe 93.000 de oameni.
Timp de zeci de ore a fãcut faþã
forþelor aliate (britanice, germane,
belgio-olandeze), la dispoziþia lui
Welington ºi mareºalului Blucher,
care aveau sub comandã 125.000
de oameni. Multã vreme, bãtãlia a
pãrut indecisã, pentru a se înclina
finalmente în favoarea aliaþilor, Napoleon, refugiindu-se la Paris. Împãratul va abdica la 22 iunie ºi va
muri ca prizonier englez la 5 mai

1821 în insula Sf. Elena.
Istoricii francezi se contrazic ºi astãzi în orice discuþie despre micul corsican. Enigma care stãruie
este cã Parisul avea o armatã de 120.000 de oameni, o artilerie de
350.000 de guri de foc,
peste 500 de tunuri,
35.000 de oameni din garda naþionalã, 30.000 de tiraliori, militari destoinici.
Discuþia se încurcã. Joi
seara, circa 11.500 de
persoane au asistat la
spectacolul de sunet ºi lumini „Inferno”, inspirat
din poemul lui Victor Hugo
„Repararea”. Cu focuri de
artificii, efecte pirotehnice, salve de tun. Grandioasa celebrare a bãtãliei de
la Waterloo de cãtre „prietenii europeni” i-a iritat pe
francezi, pentru care Napoleon rãmâne un simbol. Cum poate fi prezentat Waterloo ca o victorie pentru Europa? Istoricii din Hexagon considerã cã o victorie francezã a creditat hegemonia germanã
ºi, în context, numeroasele conflicte
armate care au dus la primul ºi al
doilea Rãzboi Mondial. Fãrã primul
Rãzboi Mondial, fãrã Hitler, fãrã nazism n-am fi avut al doilea Rãzboi
Mondial. Waterloo n-a fost o înfrângere a unei þãri sau a unui om, ci o
catastrofã a întregului continent. În
contrareplicã, alþi istorici aduc în
prim-plan miile de morþi în campaniile militare ale lui Napoleon, ruinarea Franþei º.a.m.d. Oricum, gloria lui Napoleon rãmâne un vast subiect de dezbatere ºi de idiosincrazii
europene.

tei, aflaþi de o parte ori alta a acesteia,
ne-am trezit jucãtori nenorocoºi ai acestei aventuri, din moment ce ne manifestãm ca fani nu mai puþin iresponsabili ai
celor care îºi aratã muºchii de o parte ori
alta a unui front deja deschis. ªi deschis,
cum anticipam, spre un nou rãzboi cald,
ale cãrui consecinþe nu pot fi cuantificate, nici financiar ºi nici, mai ales, la nivelul pierderii de vieþi.
Cã de la Bruxelles ºi de la Washington
sunt tot mai insistente solicitãrile de sporire a cheltuielilor de „apãrare” (asta ca
sã nu se vorbeascã, aºa cum o fac ruºii
putinieni, de…înarmare) ºi cã, într-un
timp istoric în care provocãrile unui set
de crize sistemice capãtã accente apocaliptice, ºtiinþa ºi tehnologia par aservite
exclusiv armelor, chiar camuflate uneori
sub emblema securitãþii, pare sã nu mai
reverbereze nici mãcar în conºtiinþele,
altãdatã veghetoare, ale unor lideri de
opinie: artiºti, savanþi, performeri sociali
ori ce-or mai fi aceºtia.
De parcã sintagma tolstoianã, „Rãzboi ºi pace” a devenit, sub clopotul asurzitor al politicii reale, doar… „Rãzboi
sau pace”.

Un nou contingent
de militari a depus
jurãmântul la Craiova

Cei mai tineri militari voluntari,
încorporaþi recent la Batalionul
Instrucþie, Comunicaþii ºi Informaticã „Fraþii Buzeºti” din Craiova, au trãit clipele solemne, ale depunerii jurãmântului de credinþã
faþã de neam ºi þarã. Evenimentul
a avut loc ieri, în prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor publice locale, a comandanþilor ºi colegilor
de ciclul doi, a pãrinþilor, rudelor, prietenilor ºi a altor invitaþi.
Ceremonialul a debutat cu primirea onorului, cuvântul de bun
venit rostit de comandantul uni-

tãþii militare, col. Gheorghe Dincã, ºi o slujbã de Te Deum oficiatã de un sobor format din preoþii militari ai garnizoanei Craiova ºi preoþi de la Centrul eparhial
al Arhiepiscopiei Craiovei în frunte cu pãrintele Adrian Stãnulicã,
consilierul social al eparhiei ºi
delegat din partea ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei ºi mitropolitul Olteniei. A urmat depunerea
jurãmântului militar, alocuþiunile
oficialitãþilor ºi la final defilarea
militarilor, în acordurile muzicii
militare.
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Baroul Dolj a organizat, ieri, În Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova, Ziua
Avocatului Român, festivitate care pentru
Oltenia are ºi o semnificaþie aparte, împlinindu-se 150 de ani de avocaturã pe aceste meleaguri. Momentul aniversar a fost
unul de þinutã, bucurându-se de prezenþa
colegilor decani ai barourilor din Oltenia,
precum ºi de cea a preºedintelui Uniunii
Naþionale a Barourilor din România
(UNBR), av. dr. Gheorghe Florea, care au
fost alãturi de avocaþii doljeni, prezenþi în
numãr mare în salã pentru a lua parte la
aceastã manifestare. Prestaþia avocaþilor
a fost salutatã ºi de autoritãþile locale, prin
cuvintele adresate acestora de primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, ºi preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa. Rolul important pe care îl au avo-
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150 de ani de
caþii a fost scos în evidenþã de judecãtorul
Ionel Grigorie, de la Curtea de Apel Craiova, iar prof. univ. dr. Sevastian Cercel a
transmis un mesaj de felicitare din partea
Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova. Învãþãmântul privat de Drept a fost
reprezentat de prorectorul Universitãþii
”Spiru Haret”, prof. univ. dr. Gheorghe
Bicã. Fostul decan al Baroului Dolj, Ion
Turculeanu, a vorbit, de aceastã datã, în

calitate de vicepreºedinte al UNBR, asigurându-i pe colegii avocaþi cã va face tot
ceea ce þine de funcþia sa pentru ca aceastã
profesie sã dãinuie. Pentru a sublinia tradiþia îndelungatã a Baroului Dolj, au fost lansate douã cãrþi, dintre care una reeditatã,
”Istoria Baroului Dolj. 1864-1928” a autorului George Miulescu Demetrescu ºi ”Istoria Baroului Dolj în documente 19111957” a autorului ªerban Pãtraºcu.

Baroului Dolj i s-a recunoscut excelenþa de cãtre UNBR
Decanul Baroului Dolj, av. Lucian Sãuleanu a deschis evenimentul, explicând de ce a fost aleasã
Sala Albastrã pentru întâlnirea din
acest an. „Locaþia aleasã nu este
una întâmplãtoare. Chiar dacã
acum este sediul Universitãþii,
aceastã clãdire, dupã cum ºtim cu
toþii, a fost Palatul de Justiþie ºi,
tototdatã, sediul Baroului Dolj timp
de aproape 60 de ani. Cu alte cuvinte, este ºi un mod de a ne întoarce în timp, într-un fel metaforic, ºi de a încerca, în felul acesta,
sã construim un viitor al nostru, al
juriºtilor, de pe alte premize”, a
precizat Lucian Sãuleanu. Pentru
cã se împlinesc totodatã ºi 150 de
ani de avocaturã în Oltenia, o vârstã frumoasã pentru Baroul Dolj,
noul decan a mãrturisit cã festivitatea acestei ediþii stã sub semnul
tradiþiei. „Este clar cã Baroul Dolj,
de-a lungul timpului, a fãcut proba
tradiþiei, s-a implicat într-o serie de
acþiuni. Aº vrea doar sã amintesc,
din perioada interbelicã, câteva aspecte care dovedesc puternica in-

dacã amintesc faptul cã în 1926 a
fost cumpãratã biblioteca renumitului profesor Dimitrie Alexandresco este suficient sã ne face o imagine despre modul în care avocaþii
gândeau ºi atunc i ºi acum. Important este cã aceste tradiþii au
fost menþinute, continuate – ºi
vreau doar sã fac referire la ultimii
trei decani, Mihail Neagoe, Anton
Pleºea ºi Ion Turculeanu. Într-o
mãsurã mai micã sau mai mare, toþi
decanii au reclãdit aceastã instituþie ºi meritã sã aduc în atenþie ultimele douã decanate ale domnului
Ion Turculeanu, când toate aspectele la care am fãcut referire au fost
preluate ºi continuate, unele fiind
pe punctul de a le finaliza”, a trecut în revistã, succint, istoria în
fapte a solidei instituþii a Baroului
Dolj.

Diploma de excelenþã a fost
înmânatã de preºedintele UNBR
Preºedinte UNBR, av. dr.
Gheorghe Florea, ales recent pentru al treilea mandat, i-a lãudat pe

Primarul Craiovei,
Lia Olguþa
Vasilescu:

lenþã, conferitã de de cãtre corpul
de avocaþi din România cu prilejul
aniversãrii a 150 de ani de avocaturã în Oltenia”. Alãturi de aceastã
diplomã de recunoaºtere, preºedintele UNBR, Gheorghe Florea, le-a
transmis avocaþilor doljeni urãri de
sãnãtate ºi multã forþã „de a face
bine pentru altul, de a fi dedicat în
conducerea profesiei fãrã de care
nu o sã reuºim sã izbândim, sã rezistãm”. „Uniunea, care are în Baroul Dolj, în toþi avocaþii, în domnul vicepreºedinte Turculeanu,
garanþia cã acesta se va dezvolta
pentru binele avocaturii din Dolj sau
avocaturii din barourile învecinate. În Oltenia avem ºi avocaþi foarte
buni fotbaliºti, avocaþi actori, scriitori, ºi o avocatã de excepþie,
doamna Bianca Predescu, care rãscoleºte cu atât de multã tenacitate
în istoria pe care o rebrãnduieºte
spre binele nostru, al tuturor”, a
mai adãugat av. Gheorghe Florea.

Av. Bianca Predescu: ”Baroul
Dolj este alãturi de tot ceea ce
înseamnã cultura craioveanã”
stituþie a Baroului, evidenþiate ºi în
cele douã Istorii pe care astãzi
avem plãcerea de a le lansa. Baroul Dolj edita trei reviste, reuºise
sã cumpere o clãdire la Cãlimãneºti, unde a fãcut vila Themis, a
construit o pinacotecã de o valoare foarte mare care acum a beneficiat ºi de o restaurare pe mãsurã.
A oferit premii – premiul Avram
Iancu, a cãrui tradiþie se va relua
din acest an - ºi a constituit o bibliotecã cu exemplare rare. Numai

avocaþii din Baroul Dolj ºi a înmânat acestora o diplomã de execelenþã la aniversarea celor 150 de
ani de avocaturã. ”Baroul Dolj–
indiferent de cine a fost condus este unul din barourile care a reprezentat ºi reprezintã pentru România un simbol al progresului în
dezvoltarea preofesiei, iar realizãrile sale îmi impun obligaþia moralã ca, în numele Comisiei permanente a Uniunii, sã înmânez decanului Baroului o diplomã de exce-

Av. Bianca Predescu, care este
ºi profesor universitar doctor la
Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova, a prezentat volumul „Istoria Baroului Dolj de la
1864-1928”, care a fost scrisã de
renumitul avocat ºi publicist interbelic craiovean George Miulescu
Demetrescu. „Spiritul acestei cãrþi
stã în a-þi exercita cu cinste ºi devotament profesia în orice clipã.
Cel puþin eu aºa am fost crescutã. Astãzi, pãrinþii m-au rugat sã

vã transmit mesajul lor, mama este
un avocat înscris în Baroul Dolj
în 1947 ºi tata în 1951. Vã transmit cu tot dragul mesajul lor cu
urarea de a fi înþeles cã avocatura
este o profesie ce se exercitã cu
sufletul, cu cinste ºi demnitate
pentru societate, pentru dreptatea
celui care trãieºte alãturi de tine
în oraºul tãu, în societatea româneascã”, a mãrturisit Bianca Predescu. Volumul a fost reeditat la
Editura Aius din Craiova, sub îngrijirea profesorului Bianca Predescu, care semneazã ºi Postfaþa. „Le mulþumesc din tot sufletul
ºi în mod deosebit celor trei decani, ºi domnului Lucian Sãuleanu pentru demersul ca aceastã
carte sã fie prezentatã pentru prima datã în cadrul Congresului
Avocaþilor de anul acesta, aidoma
cum se întâmpla în 1928. Lucrurile se repetã, istoria este în forme diferite ºi, în esenþã, aceeaºi.
Se repetã pentru cã Baroul Dolj
este alãturi de tot ceea ce înseamnã cultura craioveanã”. Avocatul
Bianca Predescu a subliniat, la
rândul ei, tradiþia îndelungatã cu
care este încununat de timp Baroul Dolj: ”Este unul dintre primele
barouri din þarã, prin tot ceea ce a
creat el în timp. ªi dupã anii 90,
prin modul în care ultimii trei decani care ºi-au încetat mandatul
– Mihai Neagoe, Anton Pleºea ºi,
cu deosebire, domnul Ion Turculeanu – au înþeles sã reînvie
spiritul avocaturii doljene din perioada interbelicã, a devenit vie ºi
istoria Baroului Dolj, scrisã de
George Demetrescu-Miulescu, ce

”Vreau sã vã mulþumesc cã sunteþi alãturi de noi în competiþia pentru Craiova Capitalã Culturalã Europeanã, un proiect care, dupã ultimul sondaj, ne-am dat seama cã
90% din populaþia Craiovei susþine acest demers, dar sã nu uitãm
niciodatã cã dumneavoastrã aþi fost
primii care v-aþi alãturat. Vreau sã
vã mulþumesc cã aþi fost alãturi de
noi în toate procesele pe care primãria le-a avut. Aþi fost alãturi de
noi pro bono pentru cã, din pãcate, legislaþia nu ne permite ca atunci
când avem nevoie de avocaþi specializaþi sã putem sã îi angajãm”.

Preºedintele
Consiliului
Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa:
„Un moment al dublei sãrbãtori,
prin care aniversãm împreunã profesia avocaturii în România, dar ºi
tradiþia ei secularã în Oltenia. Baroul Dolj are o bogatã istorie ºi un
nume sonor, clãdite în timp prin
responsabilitatea, implicarea ºi profesionalismul celor care au îmbrãþiºat aceastã nobilã misiune. Îndelungata perioadã de activitate a însemnat pentru instituþia dumneavoastrã ºi o continuã evoluþie, conducând la definirea profilului sãu
european în prezent. Doresc sã
salut faptul cã Baroul doljean rãmâne un actor cu un aport notabil
la viaþa comunitãþii care îndeplineºte ºi un important rol social, aºa
cum a procedat în permanenþã încã
de la înfiinþare”.
cuprinde tot ceea ce s-a întâmplat. ªi ne aratã nu doar cum a
fost atunci, dar ºi spiritul vremurilor pentru avocaturã, pentru societate în general, pânã în 1928,
astfel încât reeditarea cãrþii a devenit necesarã. Fiind un ceas aniversar, le urez tuturor sãnãtate ºi
succes în mod deosebit ºi sã fim
aºa cum erau, pe timpuri, în spirit sã slujim poporul ºi profesia,
sã fim alãturi atât avocaþi, cât ºi
avocaþi, cãci justiþia se realizeazã
prin noi zi de zi”.
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avocaturã în Oltenia
Prof. univ
urculeanu, vicepreºedintele UNBR:
univ.. dr
dr.. Ion TTurculeanu,

„Suntem printre puþinele barouri
din þarã care au istoria lor”

Este o zi importantã pentru
avocaþii din Dolj, ce ne puteþi
spune despre istoria acestei profesii?
Ziua Avocatului român se sãrbãtoreºte în fiecare an pe 24 iunie, ea reprezintã, de fapt, ziua în
care pentru prima datã, dupã apariþia legii de organizare modernã
din 6 decembrie 1864, s-a constituit primul Consiliu de Disciplinã
al Baroului Ilfov, transformat ulterior în Baroul de Bucureºti. În
1998, Congresul Avocaþilor a hotãrât ca în aceastã zi sã fie sãrbãtoritã Ziua Avocatului român. Realitatea este cã nu a început avocatura atunci, pentru cã prima
ºtire despre existenþa cuvântului
de avocat este la 30 septembrie
1831, când Logofãtul Dreptãþii,
Iordache Golescu îi anunþa pe cei
22 de avocaþi de pe lângã Divanul
Bucureºtiului. Este prima datã
când se face trecerea de la „vechil de judecãþi”, cum a fost ºi
Tudor Vladimirescu, la termenul
modern de avocaturã. Este de
fapt actul de naºtere al primului
barou al þãrii, Baroul de Ilfov. Este
adevãrat cã 30 de ani mai târziu,
în 1864, a apãrut prima lege de
funcþionare a profesiei, iar primele
barouri au fost: Baroul de Ilfov,
Baroul de Iaºi ºi al treilea, Baroul
de Dolj, care organiza examenul
de admitere pentru judeþele din
regiunea Oltenia: Dolj, Vâlcea,
Gorj ºi Mehedinþi. Problema profesiei de avocat excede spaþiul þãrii noastre.
Cât de veche este profesia de
avocat dincolo de spaþiul þãrii
noastre?
Trebuie sã vedem de unde provine aceastã profesie. Avem un
reper biblic ºi unul istoric. Cel biblic este unul de orgoliu pentru
profesia de avocat, pentru cã se
spune cã este singura profesie a
cãrei naºtere se leagã de dialogul
dintre om ºi Dumnezeu ºi este cosemnatã în Vechiul Testament.
Primul avocat a fost Avram care
a pledat în faþa Domnului pentru
salvarea celor douã Cetãþi, care
cãzuserã într-un mare pãcat. În
faþa lui Dumnezeu, Avram pledeazã
ºi îl întreabã cã, dacã va gãsi acolo 50 de oameni nevinovaþi, mai
distruge Cetãþile? Dumnezeu spu-

ne cã, dacã se vor gãsi 50 de oameni nevinovaþi, nu mai dã foc
acestor Cetãþi. Iar Avram continuã pledoria, întrebându-l pe Dumnezeu ce va face dacã nu va gãsi
50 de nevinovaþi, ci 45 sau 40.
Dumnezeu spune cã ºi 10 daca
sunt nevinovaþi, el nu va mai distruge cele douã Cetãþi. Numai cã,
a doua zi, Cetãþile au fost mistuite
de flãcãri, pentru cã, Avram nu a
reuºit în ele din urmã sã gãseascã
nici cel puþin un cetãþean nevinovat....
Dar istoric, de unde pornim ?
Din punct de vedere istoric ne
vom duce la greci, pentru cã, în
Antena, fiecare cetãþean trebuia sã
dea dovadã de elocinþã, pentru cã
fiecare trebuia sã se apere, el însuºi, în faþa Tribunalului Poporului. Ulterior, în Roma anticã gãsim evoluþia acestei profesii. Cel
mai mare avocat al latinitãþii rãmâne totuºi Cicero. Întorcândune la noi, în 1864 apare prima lege
de organizare modernã a avocaturii. Este impropriu spus cã se
împlinesc 150 de ani de avocaturã în Oltenia, nu, pentru cã de fapt
în Oltenia au existat ºi înainte avocaþi, numai cã legea impune studii de drept celor care doresc sã
se facã avocaþi. Îi preia pe cei care
pledaserã iniþial, dar le impune studii de specialitate celor care doresc sã se facã avocaþi. Este interesant cã la vremea apariþiei legii,
în Oltenia existau deja 17 avocaþi
ºi dintre ei patru erau absolvenþi
ai unei facultãþi de drept din Occident, cel mai cunoscut fiind
Gheorghe Chiþu, care era ºi primar al municipiului Craiova, o
mare personalitate. La Baroul Dolj
nu mai gãsim aceste date, deoarece, din pãcate lipseºte arhiva de
la 1864 pânã la 1875. În 1876,
Gheorghe Chiþu pleacã ministru.
Unde se aflã Baroul Dolj în
aceastã istorie ?
De-a lungul timpului, Baroul
Dolj ºi-a menþinut aceastã ºtachetã
de Barou al Capitalei Olteniei, o
zonã importantã. Mulþi avocaþi
care au fãcut parte din Baroul Dolj,
absolvenþi ai unor facutãþi de
prestigiu au ocupat funcþii importante în viaþa social-politicã a Þãrii Româneºti ºi ulterior al României întregitã. Foarte mulþi erau

deputaþi, mulþi au fost primari. Tot
ceea ce vã spun acum se poate
regãsi în prima Istorie a Baroului
Dolj (1864-1928), o istorie de la
apariþia primei legi moderne ºi pânã
în 1928, o istorie scrisã de o personalitate remarcabilã a Baroului
Dolj, George Miulescu Demetrescu, avocat ºi publicist în acelaºi
timp ºi care a fost de curând reeditatã cu sprijinul Baroului Dolj,
în vremea când eu am fost decan.
Suntem printre puþinele barouri
care au istoria lor, dar în mod cert
suntem primul barou care are o
istorie scrisã. În 1928 niciun barou din þarã nu avea o istorie scrisã. Nu lipsesc personalitãþile nici
în perioada comunistã. Dar în acelaºi timp se remarcã odatã cu instalarea comunismului ºi o dispariþie din viaþa socialã ºi politicã
a profesiei de avocat. Ea revine
dar foarte greu ºi firav, pentru cã
într-o vreme în care impostura se
instaureazã, foarte greu oameni
eleganþi ºi elevaþi cum sunt avocaþii ºi-au gãsit locul. Sper ca întrun final sã prindã curaj, pentru cã
se dovedeºte cã societatea are
nevoie de minþile ºi de personalitãþi din lumea avocaturii.
România fiind un stat de
drept, unde trebuie sã plasãm
avocatul, unde trebuie sã se gãseascã el când vorbim despre democraþie ?
De la 25 de ani de la schimbarea în drept al regimului totalitar,
România se zbate sã devinã un stat
de drept, în pofida a ceea ce spun
foarte mulþi, cã suntem un stat de
drept. Dar un stat de drept nu înseamnã conþinutul unui stat cum
este astãzi România. Un stat de
drept înseamnã cã toate instituþiile sã se conducã dupã regulile sau
ca oamenii sã se conducã dupã reguli, iar instituþiile sã fie în slujba
cetãþeanului, dar tot dupã reguli.
Asta însemnã Drept, sã te conduci dupã reguli. Statul nostru nu
se conduce dupã reguli, iar cele
mai multe sunt încãlcate. Avocatul trebuie sã se afle acolo unde
se apãrã aceste reguli, pentru cã
dreptul constituþional la apãrare
este reprezentat numai de cãtre
avocaþi. Avocatul intrã în coleziune cu instituþiile statului, care încalcã aceste reguli, cu persoane
fizice care încalcã drepturile altor
cetãþeni. Din nefericire, ºi nu este
numai o treabã româneascã, guvernele încearcã sã limiteze dreptul ºi puterea avocatului din dorinþa de a-ºi subordona pe cei cãrora le-a dat votul ca sã-i conducã. Noi mai trebuie sã ne educãm
din perspectiva democraþiei, noi
nu ne indignãm dacã ni se iau din

drepturi. La noi a protesta este
încã o ruºine. Uitaþi-vã ce se întâmplã în alte state, în Europa, ce
spun aceºti oameni, cã regulile le
sunt încãlcate ºi nu li se mai oferã ceea ce li s-a produs. Este
ºomaj, este sãrãcie ºi atunci intervin avocaþii. De ce? Pentru ei
ºtiu foarte bine regulile, ºtiu foarte bine ce trebui fãcut, ºtiu foarte
bine drepturile pe care le are orice cetãþean, ca ºi contribuabil.
Corupþia atacã statul de
drept?!
Este foarte greu sã reprezinþi
interesele când oamenii nu sunt
egali în faþa legii, când instituþiile
nu sunt egale în faþa legii. Existã
discuþii în societatea civilã despre
instituþii, cã sunt privilegiate în raport cu cetãþeanul, ceea ce nu este
în regulã. Cine ºi-a închipuit intrarea în Uniunea Europeanã ne va
duce la acelaºi nivel de înþelegere
a statului de drept cu þãrile europene, e greºit. Nu te educi dacã
calci pragul unei universitãþi, trebuie sã stai acolo, sã studiezi, doar
atunci te educi ºi te luminezi. Am
fost invitaþi în UE ºi ne-am imaginat cã suntem la fel, pãi nu putem
sã înþelegem statul drept ºi democraþia pentru cã nu am trãit ºi nu
am evolut în democraþie. Noi neam trezit direct din totalitarism în
democraþie. Nu am parcurs treptele obligatorii ºi uite ce e la noi...
Nu e vorba doar despre noi, ci ºi
despre toate statele din estul Europei: încãlcarea drepturilor, a proprietãþii private, corupþie la toate
nivelurile. Existã corupþie ºi în statele civilizate, dar corupþia acolo nu
ajunge cum a ajuns la noi. Corupþia în România este generalizatã.
Ce înseamnã un avocat bun
din perspectiva unui client ? Dar
din perspectiva unui preºedinte
de barou ?!
Cred cã oamenii se gândesc
când cautã un avocat bun, un avocat „care se descurcã”. Un avocat bun este un avocat care are
curajul sã-i spunã clientului ce crede despre cauzã, cu toatã sinceritata, sã aprecieze ºansele unei reuºite într-un proces, în aºa fel încât
clientul respectiv sã decidã singur
dacã promoveazã procesul pentru
a evita o pierdere ºi timp ºi o cheltuialã materialã care nu sunt foarte
puþine mai ales în actuala conjucturã economicã. Cu privire la Baroul Dolj, eu l-aº plasa printre primele barouri din þarã, pentru cã am
trãit niºte timpuri de mare satisfacþie dupã opt ani de muncã. Nu poþi
sã conduci Baroul decât în interesul avocaþilor ºi pentru avocaþi, ci
sã-l conduci în aºa fel încât oame-

nii sã constate cã faci tot posibilul
ca lor sã le fie bine ºi, în acelaºi
timp, pentru a promova profesia
de avocat. Apogeul l-am atins
atunci când am organizat o conferinþã în parteneriat cu Ambasada
Americanã. ªtiþi ce greu este ...
pentru cã nu poþi sã aduci ambasada primei puteri a lumii la Craiova. Îþi trebuie o pregãtire, iar pentru mine a fost un lucru extraordinar cã Ambasada SUA a venit sã
colaboreze cu noi. Au venit doi reprezentanþi care au pus întrebãri
despre statul român, cum este el
vãzut în þarã ºi cum e în SUA, unde
existã de mai bine de 200 de ani.
Ce perspective sunt pentru Baroul Dolj, cum vãd tinerii avocaþi aceastã profesie ? De când
începi sã ai satisfacþii în avocaturã ?
În ultimii cinci ani, de când dãm
examen la Barou, selecþia este
foarte riguroasã. Noi nu avem o
probã oralã, pentru cã, în opinia
mea, o probã oralã este subiectivã ºi avem o singurã probã - test
grilã, dar este o probã transparentã. Examenele sunt foarte corecte, iar tinerii care au intrat sunt de
mare viitor ºi perspectivã pentru
Baroul Dolj. Însã vreau sã vã spun
cã, în profesia de avocat, nu rãzbeºti dupã doar câþiva aniºori în
aceastã profesie. Este ºi o vorbã
care spune cã primii 20 de ani sunt
mai grei, iar aceºti 20 de ani înseamnã muncã ºi responsabilitate. În opinia mea, muncã, seriozitate, responsabilitate sunt factori
de care trebuie sã þinã cont orice
tânãr care vine sã facã carierã din
profesia de avocat. Din pãcate,
apariþia Codurilor nu a fost beneficã pentru profesia de avocat.
Curtea Constituþionalã a României
a intervenit dur în Codul de Procedurã Penalã, exact acolo unde
dispoziþiile au loc fãrã avocat ºi
fãrã client. Era o încãlcare clarã a
dreptului la apãrare a fiecãrui suspect sau inculpat.
Un gând pentru colegii avocaþi...
Cred cã este o profesie care a
început din Vechiul Testament ºi
va exista pânã când va mai rãmâne un singur om pe pãmânt. Este
o profesie dificilã, trece prin momente grele, nu poþi sã faci justiþie
într-o societate sãracã, plinã de
prejudecãþi, cu o legislaþie stufoasã pentru cã excesul de reglementãri îndepãrteazã cetãþeanul de lege.
Le urez, aºadar, avocaþilor sã fie
responsabili, sã fie demni, sã merite încrederea pe care clienþii lor
le-o acordã. ªi atunci trebuie sã fim
dedicaþi acestei profesii.
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Colegiile Naþionale „Carol I” ºi „Fraþii Buzeºti”
ºi-au reconfirmat calitatea
În perioada 12-14 iunie, Grupul ªcolar Economic „JoanesKajoni” din Miercurea Ciuc a gãzduit etapa naþionalã a concursului „Tinerii dezbat”,parte a
Campionatului Naþional de Dezbateri, ajuns, în acest an,la cea de-a VI-a ediþie.
Reprezentanþii Craiovei au fost la înãlþime, bifând câºtiguri, prin elevii de la
Colegiile Naþionale „Carol I” ºi „Fraþii Buzeºti”.
Concursul este o modalitate
de educaþie non-formalã ºi presupune o confruntare argumentatã de idei avansate de douã
echipaje, formate din câte trei
elevi, pe o temã datã, numitã
moþiune. Un echipaj joacã rolul
Guvernului ºi susþine moþiunea,

iar celãlalt, pe cel al Opoziþiei.
Decizia finalã, privind câºtigãtorii, este luatã de un juriu format
dintr-un numãr impar de arbitri,
precizãri fãcute de Mihãiþã
Stoica, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

Un echipaj în semifinalã
La startul competiþiei sau înscris peste 200 de licee din þarã, patru fiind din
Dolj: Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” – profesor coordonator Daniela Popa;
Colegiul Naþional „Carol I”
– Olivia Dragomir; Colegiul Naþional „Elena Cuza” – Marius Georgescu; Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” – Cãtãlin
Popa. Pentru etapa naþionalã s-au
calificat Anca Vlad, Maria Tohãneanu, Ingrid Bãrbulescu („Carol I”); Maria-RobertinaBuºe,
Elena Sava ºi Diana Iulia
Bleoancã („Elena Cuza”); Roxana Pascu, Oana Buleandrã ºi
Alexandra Faur („Fraþii Buzeºti”).
În prima zi a concursului, au
avut loc trei runde de calificare
(prima – aleatorie, celelalte pe „puternic-puternic” ºi „slab-slab”), la
care au participat roate cele 33 de

echipe înscrise, 16 team-uri participând, conform clasamentului,
la faza eliminatorie, a II-a zi, pe
14 iunie. În „optimi”, de la Dolj,
au avansat echipajele de la „Carol
I” ºi „Fraþii Buzeºti”, iar mai departe a mers ultima, care a avansat pânã în semifinale, unde a fost
învinsã de echipa celor de la Colegiul Naþional „A.I. Laurian” Botoºani, cea care a ºi câºtigat.
La finalul competiþiei, cei prezenþi au luat cu ei o experienþã
plãcutã, iar la capitolul „rezultate” judeþul Dolj se poate mândri:
locul al II-lea, la individual, ocu-

pat de Maria Tohãneanu, ºi medalia de bronz obþinutã de echipajul de la „Fraþii Buzeºti”. Concursul a fost organizat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, având ca partener strategic Asociaþia Românã de Dezbateri Oratorice ºi Retoricã, iar celelalte entitãþi participante au fost
„Roumanian – American Foundation”, Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii, Departamentul pentru Relaþii Interetnice din cadrul Guvernului României ºi U.N.I.C.E.F.
CRISTI PÃTRU

Ampla cantatã scenicã a compozitorului Carl Orff
în Piaþa „Mihai Viteazul”, în încheierea celei de-a
bazatã pe melodii ºi texte medievale a mai fost
XVIII-a ediþie a Zilelor Craiovei, sub conducerea
prezentatã de instituþia craioveanã pe 1 iunie 2014,
muzicalã a dirijorului David Crescenzi (Italia).
iova (antrenor: Pavel Uncu) ºi
lae Popa, Andreea Gheorghe ºi
Interpret de operã, pop-opera
Clubul Sportiv „Academus” – alPavel Uncu.
ºi pianist, mai cunoscut în ultima
pinism acrobatic (preºedinte:
Îºi dau concursul ºi soliºtii
vreme datoritã piesei „It’s My
Cristian Gunã).
Cristina Oltean (Cluj) ºi ªtefan
Life” cu care a participat la conCantatã scenicã bazatã pe 24
Ignat (Bucureºti), Orchestra, Cocursul Eurovision 2013 din Malde poeme medievale, „Carmina
rul ºi Baletul Operei Române Cramo (Suedia), Cezar Ouatu este
Burana” a fost compusã de Carl
iova, sub conducerea muzicalã a
unul dintre soliºtii care urcã asOrff între anii 1935-1936 ºi a fost
maestrului Yishai Steckler (Isratãzi, 20 iunie, de la ora 19.00, pe
pusã în scenã pentru prima oarã
el). De asemenea, urcã pe scenã
scena Operei Române Craiova
la Opera din Frankfurt, în 8 iunie
clasa de balet „Attitude” a Opepentru interpretarea partiturii de
1937, sub bagheta maestrului Berrei Române Craiova, în partenetenor în cantata profanã „Carmitil Wetzelsberger. Este o lucrare
riat cu Asociaþia I.S. Drãgulescu
na Burana” de Carl Orff. Regia
grandioasã, cu o arhitecturã so(profesor coordonator: Eva ªteîi aparþine lui Francisc Valkay, scenorã impresionantã, implicând un
fãnescu), Corul de copii al Liceunografia – lui Rãsvan Drãgãnesnumãr impozant de artiºti: trei
lui de Artã „Marin Sorescu” (dicu, iar coregrafia este rezultat al
soliºti vocali (sopranã, tenor, barijor: Florian George Zamfir),
colaborãrii dintre artiºtii Laurenriton), cor mixt, cor de copii, o
Clubul Sportiv „Star Dance” Craþiu Nicu, Eva ªtefãnescu, Nico-

amplã partidã de suflãtori, orchestrã de coarde ºi numeroase instrumente de percuþie.
„Carmina Burana” anunþã ºi
apropiata încheiere a stagiunii artistice 2014-2015 a Operei Româ-

ne Craiova, care va avea loc sâmbãta viitoare, pe 27 iunie, cu opera
„Carmen” de Georges Bizet, prezentatã cu începere de la ora
19.00.
MAGDA BRATU

Copiii Centrului social „Aripi
de Luminã”, în vizitã la
monumente din judeþul Gorj

Peste 5.400 de elevi
întrã în Evaluarea
Naþionalã

Copiii Centrului social „Aripi de Luminã” al Asociaþiei
„Vasiliada”, aflatã sub patronajul Mitropoliei Olteniei, au
vizitat în aceastã perioadã ansamblul monumental „Calea
Eroilor” din judeþul Gorj, cât ºi Mãnãstirea Tismana, ctitorie a Sfântului Nicodim. „Cei mici au vizitat ansamblul
monumental dedicat soldaþilor români cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial, fiind impresionaþi de Coloana Infinitului, Masa Tãcerii, cu scaunele în formã de clepsidrã, ºi
Poarta Sãrutului, simbol al triumfului vieþii asupra morþii.
Vizitând Mãnãstirea Tismana, aºezãmânt ctitorit de Sfântul Nicodim, am intrat într-o lume sfântã, în care te simþi
mai aproape de Dumnezeu, o lume a pãcii ºi rugãciunii”, a
precizat Renata Bãnescu, psihopedagog în cadrul Centrului social „Aripi de Luminã”.
Specialiºtii Centrului spun cã aceastã excursie i-a ajutat pe cei mici în dezvoltarea relaþiilor de prietenie, având
totodatã rol de informare. «Activitatea de explorare a judeþului Gorj a avut multiple valenþe de informare ºi educare, a produs bucurie, relaxare, facilitând, de asemenea,

Luni va începe Evaluarea Naþionalã,
pentru elevii clasei a VIII-a, necesarã
admiterii la liceu. În planul de ºcolarizare, pe 2014-2015, au fost înscriºi 5.996
de elevi, dar nu toþi vor participa la examen. „Conform centralizãrii, s-au depus
înscrieri de participare la examenul de
evaluare de 5.434 de elevi. Diferenþa
este datã de cei care sunt corijenþi, repetenþi sau au situaþia ºcolarã neîncheiatã. Cum am mai spus, sunt constituite 156 de Centre de Examinare ºi douã Centre Zonale de Evaluare –
unul dintre ele cu 2.638 lucrãri de corectat, celãlalt cu 2.796”, a declarat prof. Janina Elena Vaºcu, inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi preºedinte al Comisiei Judeþene a Examenului de Evaluare Naþionalã.
CRISTI PÃTRU

„Carmina Burana” îl aduce pe interpretul
Cezar Ouatu pe scena Operei Române Craiova

C

acumularea de cunoºtinþe, creºterea coeziunii grupului ºi
consolidarea relaþiilor de prietenie, stabilirea unui climat
de încredere ºi cãldurã sufleteascã. Mulþumirile noastre
se îndreaptã cãtre persoanele generoase care au facilitat
organizarea acestei excursii – Roxana Popescu, cadru didactic la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Alina Cristuinea – director la ªcoala Particularã Terraveda, pr. Alexandru Eremia – Parohia Ioan Hera, Mãdãlina Iliusca – director S.C. Romstil S.R.L.», a adãugat psihopedagogul Centrului social.
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Alexis Tsipras: Grecia ar putea încheia,
luni, un acord cu creditorii sãi
Acordul Greciei cu creditorii ar
putea fi semnat luni, la summitul de
urgenþã al liderilor europeni. Actualul program de salvare, de 240 miliarde de euro, din care Grecia mai are
de primit 7,2 miliarde de euro, expirã pe 30 iunie, aceeaºi zi în care statul elen trebuie sã plãteascã FMI circa 1,5 miliarde de euro. „Intenþionãm ca negocierile finale sã aibã loc
la cel mai înalt nivel politic în Europa ºi lucrãm acum pentru succesul
acestui summit. Se va dovedi cã cei
care mizeazã pe scenarii de crizã ºi
teroare se înºealã”, afirmã premierul
grec Alexis Tsipras. Pe fondul discuþiilor, termenelor limitã ºi acuzaþiilor de ambele pãrþi, mii de greci au
demonstrat joi noaptea în faþa Parlamentului din
Atena, cerând salvarea naþiunii, în timp ce Guvernul acuzã existenþa unei conspiraþii de a ºantaja Grecia. Indicele ASE al bursei din Aena a
urcat ieri cu pânã la 1,1%, pentru a scãdea apoi
cu 0,2%. Randamentul obligaþiunilor elene pe
termen de doi ani a coborât cu 0,1 puncte procentuale, la 28,56%. „Este esenþial sã asigurãm
un dialog ca între adulþi. Ducem lipsã de dialog”, a declarat directorul general al FMI, Christine Lagarde, dupã ce a ascultat expunerea de

joi a ministrul elen de Finanþe Yanis Varoufakis,
la Luxemburg. Varoufakis a afirmat ieri dimineaþã cã „în mod regretabil în cadrul Eurogroup
nu a avut loc nicio discuþie pe baza propunerilor Greciei”. El a adãugat cã, ºi mai regretabil,
în locul discuþiilor esenþiale au apãrut informaþii periculoase pentru sistemul bancar. Tot mai
izolat între liderii europeni, Tsipras s-a aflat timp
de douã zile într-o vizitã în Rusia, unde s-a întâlnit cu preºedintele Vladimir Putin. Oficialii
eleni ºi ruºi au discutat un acord preliminar pen-

tru extinderea proiectului gazoductului Turkish Stream, care sã transporte gaze în sud-estul Europei. La
începutul vizitei sale de douã zile la
Sankt Petersburg, unde participã la
un forum economic, premierul grec
Alexis Tsipras a spus, ieri, cã „Uniunea Europeanã trebuie sã se întoarcã la principiile ei de bazã: solidaritate, democraþie ºi justiþie socialã”.
„Dupã criza din 2008, lumea s-a
schimbat. În Europa am avut iluzia
cã suntem buricul pãmântului (...)
Dar centrul lumii s-a schimbat, existã noi forþe la nivel politic ºi economic. Relaþiile internaþionale capãtã un
carcater multipolar”, a subliniat premierul grec. „Ne aflãm în mijlocul
unei furtuni, dar suntem un popor care ºtie sã
se descurce pe mare ºi nu ne sperie furtuna ºi
nici posibilitatea de a descoperi noi oceane ºi
de a ajunge în porturi mai sigure”, a continuat
el, fãcând aluzie la presiunile creditorilor internaþionali ce ar putea împinge Grecia cãtre Rusia, ºi þinând sã aminteascã ºi faptul cã þara sa
este „un prieten istoric al Rusiei”. Pentru a obþine cel puþin o parte din bani, Grecia va încerca o prelungire a acordului de salvare, la summitul european de urgenþã din 22 iunie.

Funeralii naþionale în Turcia pentru
fostul preºedinte Süleyman Demirel
Una dintre principalele personalitãþi ale vieþii politice turce timp de
aproape o jumãtate de secol, fostul preºedinte ºi ºef de guvern
Süleyman Demirel a decedat în
aceastã sãptãmânã la vârsta de 90

de ani. Ieri, în Turcia au avut loc
funeralii naþionale. Dupã cum cere
protocolul funeraliilor naþionale,
sicriul cu trupul neînsufleþit al lui
Demirel a fost expus în faþa parlamentului în timpul primei ceremo-

nii oficiale, la care au participat toþi
înalþii demnitari ai þãrii, inclusiv
actualul preºedinte islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan ºi
premierul Ahmet Davutoglu. Escortat de regimentul gãrzii prezidenþiale, sicriul a fost apoi transportat pe un afet de tun pe strãzile
din Ankara pânã la Moscheea Kocatepe pentru o altã ceremonie, de
aceastã datã religioasã. Dupã decesul sãu miercuri, ca urmare a
unei grave infecþii respiratorii, toatã
þara i-a adus un omagiu lui Demirel, nume greu al politicii turceºti.
Începând din 1965, Demirel a guvernat Turcia timp de peste 11 ani
la conducerea a ºapte guverne diferite. El a exercitat apoi funcþia
de ºef al statului din 1993 pânã
în 2000, data retragerii sale din
politicã. Conservator moderat,

dar mai ales pragmatic, el datoreazã excepþionala longevitate a
carierei sale unui veritabil simþ de
adaptare care i-a permis sã se
alieze cu islamiºtii, cu extremadreaptã sau cu social-democraþii, într-o perioadã marcatã de
crize economice, intervenþii ale
militarilor ºi violenþe de stradã.
Douã dintre mandatele sale la
conducerea guvernului au fost
întrerupte de puciuri militare, mai
întâi în 1971, apoi în 1980, când
i s-a interzis activitatea politicã.
Dar, de fiecare datã, el a reuºit
sã revinã în actualitate. „Ieri a
fost ieri, astãzi este astãzi”, repeta deseori Demirel pentru a-ºi
justifica simþul compromisului.
Süleyman Demirel va fi înmormântat sâmbãtã în regiunea sa
natalã Isparta (centru).

Premierul danez Helle Thorning-Schmidt
ºi-a prezentat demisia
Dupã înfrângerea coaliþiei de centru-stânga la alegerile parlamentare organizate joi, premierul danez Helle Thorning-Schmidt ºi-a prezentat ieri demisia. Thorning-Schmidt va continua sã gestioneze problemele curente ale executivului pânã la desemnarea unui nou premier, a anunþat Palatul Regal danez într-un
comunicat. În scrutinul de joi, coaliþia de
centru-stânga a obþinut 85 de mandate parlamentare (47,7% din voturi), în timp ce blocul politic de centru-dreapta are 90 de mandate (52,3% din voturi) din totalul de 179.
Patru mandate parlamentare sunt alocate pentru teritoriile autonome Groenlanda ºi Insulele Feroe. Dacã se iau în considerare partidele individual, cele mai multe voturi au fost
acontate de Partidul Social-Democrat (26,3%

din voturi, 47 de mandate parlamentare), care este urmat de Partidul
Popular Danez (21,1% din voturi,
38 de mandate), partidul liberal
Venstre, condus de Lars Lokke Rasmussen (19,5% din voturi, 34 de
mandate), Alianþa Roºu-Verde (14
mandate) ºi Alianþa Liberalã (13
mandate). Blocul de centru-dreapta a decis deja înaintea scrutinului
cã Lars Lokke Rasmussen va conduce viitorul guvern în cazul câºtigãrii alegerilor parlamentare. Guvernele daneze sunt în mod tradiþional unele de coaliþie, principalele partide (liberalii ºi social-democraþii) fiind de obicei
sprijinite de încã una sau douã formaþiuni

parlamentare mai mici. Începând din anul
1909, niciun partid nu a dispus de o majoritate clarã în parlamentul de la Copenhaga.

ªTIRI
Parlamentul
german a aprobat
prelungirea misiunilor
militare din Kosovo,
Liban ºi Mali
Parlamentul german a
aprobat ieri prelungirea
misiunilor militare ale þãrii în
Kosovo, Liban ºi Mali. În
misiunea sa din Kosovo, care a
intrat luna acesta în cel de-al
15-lea an, participã 670 de
militari germani, care asigurã
securitatea ºi stabilitatea în
regiune. Costurile pentru
urmãtoarele 12 luni sunt
estimate la 47 de milioane de
euro (53 milioane de dolari).
Cei circa 170 de militari
germani, care sunt staþionaþi în
largul coastei libaneze ºi care
au drept misiune monitorizarea
ostilitãþilor între aceastã þarã ºi
vecinul sãu Israel, vor rãmâne
în regiune timp de un an.
Bundestagul a aprobat de
asemenea o prelungire a
misiunii sale militare din Mali,
unde Germania susþine o
misiune ONU ºi oferã pregãtire
trupelor, ca parte a unui acord
UE. Entuziasmul public în
Germania în ceea ce priveºte
trimiterea de trupe în strãinãtate este în general scãzut, însã
ministrul apãrãrii Ursula von
der Leyen a promovat o
implicare militarã mai mare a
þãrii în regiunile marcate de
crizã. Armata germanã are în
prezent 2.500 de soldaþi staþionaþi în strãinãtate.

China oferã ajutor Coreei
de Nord, afectatã de cea
mai puternicã secetã
din ultimul secol

China a anunþat cã poate
oferi ajutor Coreei de Nord,
dupã ce Phenianul a recunoscut
cã þara este afectatã de cea mai
puternicã secetã din ultimii o
sutã de ani. „Partea chinezã
doreºte sã ofere o asistenþã în
baza unei solicitãri din partea
Coreei de Nord”, a declarat Lu
Kang, un purtãtor de cuvânt al
Ministerului chinez de Externe.
„Noi sperãm ca Guvernul ºi
poporul din Coreea de Nord sã
depãºeascã dezastrul cât mai
rapid posibil”, a spus el. Agenþia
de stat nord-coreeanã KCNA a
scris sãptãmâna aceasta cã zone
agricole vaste din þarã sunt
afectate de cea mai puternicã
secetã înregistratã în ultimul
secol. Peste o treime dintre
orezãriile nord-coreene „s-au
uscat” ºi provoacã temeri cã va
urma o penurie de hranã.
Autoritãþile încearcã sã înlocuiascã orezul pierdut cu alte
culturi. Relaþiile cu China, unul
dintre puþinii aliaþi internaþionali ai regimului stalinist, au
fost afectate recent de programele nucleare ºi balistice ale
Phenianului. Regimul nordcoreean vorbeºte rareori în mod
deschis despre penuriile alimentare cronice din þarã. În trecut,
acordarea unor ajutoare a fãcut
obiectul unor negocieri. Sute de
mii de nord-coreeni, potrivit
unor surse, ar fi murit în anii
’90, în timpul unei foamete
generalizate.
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programe TV / utile

SÂMBÃTÃ - 20 iunie

DUMINICÃ - 21 iunie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 În grãdina Danei
07:30 Istorii de buzunar
07:45 Confidenþe pe pernã
1959, Comedie, Romantic,
Dragoste
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Europa mea
10:30 Zon@
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Euroquiz
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
23:10 Cu lumea in cap
1992, SUA, Comedie, Dramã
01:00 Anchetele comisarului
Antonescu
01:35 Teleenciclopedia
02:25 Euroquiz
03:15 Sport
03:30 Telejurnal
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Amelia
2009, SUA, Biografic, Dramã
15:45 Australia (R)
2008, Australia, SUA, Aventuri,
Dramã, Istoric, Rãzboi, Romantic,
Western, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt plecat în oraº
1994, SUA, Comedie
22:30 Umbra Dragonului
1993, Hong Kong, Acþiune,
Comedie, Dramã, Thriller
00:30 Amelia (R)
2009, SUA, Biografic, Dramã
02:30 Umbra Dragonului (R)
1993, Hong Kong, Acþiune,
Comedie, Dramã, Thriller
04:00 Apropo Tv (R)
05:00 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
06:00 Pinguinii din Madagascar

09:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Sergentul Bilko
1996, SUA, Comedie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Lara Croft Tomb Raider:
Leagãnul Vieþii
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF
23:00 Jane Doe
2001, Acþiune, Thriller
01:00 Sergentul Bilko (R)
1996, SUA, Comedie
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
06:00 Observator

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Mãiastra cu arnici
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
18:00 Lozul cel mare
18:35 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Orient Expres
1974, Marea Britanie, Crimã,
Mister, Thriller
23:20 Starea naþiei
00:20 Garantat 100%
01:15 Andografia zilei
01:20 Ce-ºi doresc femeile (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic
03:25 Prin Þara Zânelor
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Sunt celebru, scoate-mã
de aici!
15:00 Sunt plecat în oraº (R)
1994, SUA, Comedie
17:00 Uite cine vorbeºte acum!
1993, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de pensionat
2010, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 Apel misterios
2006, SUA, Horror, Thriller
00:15 Greu de pensionat (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie
02:15 Apel misterios (R)
2006, SUA, Horror, Thriller
04:00 Uite cine vorbeºte acum!
(R)
1993, SUA, Comedie
05:30 La Mãruþã (R)

09:00 101 Dalmaþieni II
2003, SUA, Animaþie, Comedie,
Familie
10:30 Burlãciþa
13:00 Observator
13:30 Lara Croft Tomb Raider:
Leagãnul Vieþii (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF
16:00 Observator
16:15 P
SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Insula iubirii
23:00 Attila, cuceritorul
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã, Istoric, Rãzboi
01:00 Fraþii Bloom
2009, SUA, Aventuri, Comedie,
Crimã, Dramã, Romantic,
Dragoste
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Geopolitice
08:30 Europa 360°
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui DeAl Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Arca lui Noe
12:00 Destine ca-n filme
13:00 Popasuri folclorice
13:55 FILLER
14:10 Familia Kennedy din
Massachusetts
1990, SUA, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Omul cu chitara
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Un echipaj trãsnit
1997, SUA, Comedie, Rãzboi
22:10 Cel bun, cel rãu, cel
ciudat
2008, Coreea de Sud, Aventuri,
Comedie, Crimã, Western
00:30 Momentart
00:35 FILLER
00:40 Arte , carte ºi capricii
01:40 Mic dejun cu un campion
02:40 Omul cu chitara
03:40 Geopolitice

HBO
07:30 Man of Steel: Eroul
09:50 Scurt/4: Istorii de inimã
neagrã
11:15 De ce eu?
13:25 RoboCop
15:20 Noe
17:30 Man of Steel: Eroul
20:00 Alt Love Building
21:00 De ce eu?
00:05 Poveºti de groazã
01:05 Nãscut din nou
03:15 Cum trãiesc acum
04:55 Pompierii din New York
06:00 Clopoþica ºi Zâna Pirat

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 FriendZone
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
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 salbatic
05:45 Inger salbatic (R)
06:45 Dragoste de viaþã

PRO CINEMA
07:15 La Mãruþã
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
12:00 Operaþiunea "Petrecerea
anului" (R)
14:15 Mâna lui dreaptã (R)
16:15 Povestea lui Brooke Ellison
(R)
18:15 Robin ºi Marian
20:30 Dansând la Harvest Moon
22:30 Lilieci
00:30 Dansând la Harvest Moon
(R)
02:30 Cine A.M.

SPORT.RO
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat
22:00 SuperKombat
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT
Next Generation
01:30 Fight Night:''BanKOuri cu
olteni"

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Râzi ºi câºtigi (R)
08:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Cireaºa de pe tort
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Sybil
2007, SUA, Dramã
16:00 Cucoana Chiriþa (R)
1986, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Fãrã reþineri
2007, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
23:00 Eu când vreau sã fluier,
fluier
2010, România, Dramã, Thriller
00:30 Fãrã reþineri (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
03:30 Eu când vreau sã fluier,
fluier (R)
2010, România, Dramã, Thriller
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

KANAL D
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:30 O mãrit pe mama soacrã!
(R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Norã pentru Leana
23:30 Dansul vieþii
2008, SUA, Dramã
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Norã pentru Leana (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
13:55 FILLER
14:10 Expresul de Buftea
1978, România, Comedie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Europa 360°
19:10 Gala Premiilor Marii Loji
Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã
20:50 FILLER
21:10 Gala Premiilor Marii Loji
Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã
22:30 Rugby
00:30 Cartea cea de toate zilele
00:40 Omul cu chitara
01:50 Concert din muzicã de
Bach
03:00 Telerecital
03:30 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo
04:30 A doua emigrare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

HBO
07:20 Despãrþiþi, dar împreunã
09:10 Fiul lui Batman
10:30 Alt Love Building
12:25 Fiecare se crede normal
14:10 S-a întâmplat într-o varã
15:55 Rio 2
17:35 Mandela: Lungul drum
spre libertate
20:00 O altã adresã de pominã
21:55 Urzeala tronurilor
22:55 Noi suntem familia Miller
00:45 ªoferul
02:20 Hercules

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 Tiara Girls
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Zodiacul de acasã
(R)
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

PRO CINEMA
08:30 Doamne de poveste
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Povestea lui Brooke
Ellison (R)
14:45 Robin ºi Marian (R)
17:00 Rãzbunarea femeii de
vârstã mijlocie
19:00 Maestrul deghizãrilor
20:30 Dincolo de aparenþe
23:00 Gabriel
01:15 Dincolo de aparenþe
(R)
2000, SUA, Thriller
03:30 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: Greu de
ucis!
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT
Next Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi
design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Playtech
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:30 Aventurile familiei Vickery
2010, SUA, Aventuri, Familie
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Curat, Murdar?
23:30 Nunþi de poveste (R)
00:30 B.D. la munte ºi la mare
(R)
1971, România, Comedie
02:30 Apel de urgenþa (R)
03:30 Schimb de mame (R)
05:30 Jurnalul STV Junior (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:00 Pastila de râs
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Dansul vieþii (R)
2008, SUA, Dramã
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 Norocul îþi bate la uºã
22:30 Dispãrutã fãrã urmã
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ochii din umbrã (R)
03:00 Dispãrutã fãrã urmã (R)
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 D-Paparazzi (R)
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DISPOZIÞIA NR.4732
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;
D I S P U N E:
Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 25.06.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier municipal din cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.
2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015.
3. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului general consolidat
al municipiului Craiova, pe anul 2015.
4. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã „Salubris Dolj”.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul
2015.
6. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tãnase” Craiova, pentru anul 2015.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
ºi Funcþionare al Operei Române Craiova.
8. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraþie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”
ºi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea colaborãrii între Spirit Circuits
LTD., Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
Parcul Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea colaborãrii între Portsmouth
Aviation LTD., Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Parcul Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.
11. Proiect de hotãrâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaþia Românã de Box, în vederea organizãrii evenimentului Turneul Internaþional Centura de Aur “Nicolae
Linca”, în perioada 6-13 iulie 2015.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de funcþionare
ºi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna
iulie 2015.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii a 7 locuinþe sociale
situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 108, 201, 210, 313, cart.Valea Roºie, bl.7, camerele 18 ºi str.Bucovãþ,
nr.7, cart.Craioviþa Nouã, str.V.G.Paleolog, bl.52B, sc.1, ap.1.
15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional.
16. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi
administrarea Ministerului Tineretului ºi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova ºi administrarea
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în
bd.Nicolae Romanescu, nr.1A.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenuri-

lor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova pe care sunt edificate construcþii ce le deþine în proprietate.
18. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui
teren care aparþine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.
19. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea
închirierii, a unui teren aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaþa Valea Roºie.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor
de închiriere, având ca obiect terenuri/spaþii ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate
în pieþele din municipiul Craiova.
21. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014 având ca obiect închirierea Bazei Sportive „Extensiv”,
situatã în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35.
22. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã, cãtre CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA, a unor bunuri aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.
23. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare, cãtre Regia Autonomã
de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului de investiþii „Reamenajare Grãdina Zoologicã din municipiul Craiova”.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea preluãrii unei pãrþi din imobilul 2810 Podari aparþinând domeniului public al statului ºi aflat în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului
Craiova.
25. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.
26. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.
27. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.
28. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul
privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcþiune, casãrii ºi valorificãrii.
29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apã ºi de canalizare.
30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru activitãþile date
în gestiune directã operatorului Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.
31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de
sarcini ºi a tarifelor pentru activitãþile de montare ºi întreþinere a statuilor ºi
monumentelor ºi administrare, întreþinere ºi reparare a adãposturilor locale
antiaeriene.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate
de gestiune pentru activitãþile serviciului de salubrizare în judeþul Dolj.
33. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.
34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraþie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public si Fondului Locativ Craiova.
35. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului
privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea municipiului Craiova,
precum ºi stabilirea, constatarea ºi sancþionarea faptelor care constituie
contravenþii.
36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Schimbare destinaþie din spaþiu pentru morãrit, în spaþiu pentru activitãþi de instruire practicã în specializarea alimentaþie publicã ºi turism” –
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã.
37. Întrebãri ºi interpelãri.
Emisã azi 19.06.2015
PRIMAR,

PT. SECRETAR,

Lia-Olguþa VASILESCU

Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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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, reactualizarea
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
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri 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.
Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã
în data de 13.07.2015 concurs
de ocupare a posturilor pe perioadã nedeterminatã de economist IA - 1 post, îngrijitor curãþenie - 1 post, muncitor calificat tâmplar - 1 post. Condiþiile
de participare ºi bibliografia
sunt afiºate la sediul instituþiei:
Craiova, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii suplimentare: telefon: 0251/
533.578 int. 104.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 25.06.2015, ora 14,00 la sediul consiliului judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1A. Proiect de hotãrâre privind declararea vacantãrii unui loc de consilier judeþean.
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului de Artã Craiova, pe anul 2015.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii excedentului bugetar al anului 2014.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2015.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unor tarife la Muzeul de Artã Craiova.
6. Proiect de hotãrâre de revocare a Hotãrârii Consiliul Judeþean Dolj nr.99/30.04.2015 privind contractarea unui împrumut.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractãrii unui împrumut în valoare de maximum 47.523.965 lei de la Ministerul Finanþelor
Publice.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
10. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în Consiliul de Administraþie al Spitalului
Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentelor în vederea atribuirii contractului privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor
activitãþi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea ºi transportul deºeurilor municipale ºi a altor fluxuri de deºeuri în judeþul
Dolj ºi operarea staþiei de sortare ºi transfer Goicea”.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza SF - pentru obiectivul de investiþii: Modernizare DJ643D,
DN65C (Bulzeºti)-Prejoi-Înfrãþirea-Frãþila-Limita Judeþului Vâlcea.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice – faza SF - pentru obiectivul de investiþii: “Realizare instalaþie de
încãlzire ºi preparare apã caldã menajerã la Ambulatoriu de specialitate pentru sportivi Craiova”.
14. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeþului Dolj ºi din administrarea Consiliului Judeþean Dolj în
domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a unor echipamente
medicale.
16. Proiect de hotãrâre privind majorarea domeniului public al judeþului Dolj cu unele construcþii din zona Aeroportului Craiova.
17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.8682/2010 încheiat de Consiliul Judeþean Dolj cu S.C. OLFARM S.A.
18. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.11250/2013 încheiat de Consiliul Judeþean Dolj cu S.C.
ALYSOR FARM S.R.L.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii unui spaþiu situat în municipiul Calafat, str. A.I.Cuza nr.5, judeþul Dolj.
20. Proiect de hotãrâre privind instituirea unui drept de uz ºi servitute cãtre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaº, asupra unui teren în
suprafaþã de 1698,00 m.p.
21. Proiect de hotãrâre privind modificarea unei suprafeþe dintr-o clãdire datã în administrarea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj.
22. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului Judeþului Dolj la A.D.I. Oltenia pentru a vota în adunarea generalã aprobarea unor
preþuri ºi tarife.
23. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru traseul T024 Craiova – Leu – Apele Vii, cuprins în Programul de transport
rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeþean, perioada 2013-2019.
24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea revizuirii Planului Local de Acþiune pentru Mediu al Judeþului Dolj.
25. Proiect de hotãrâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeþului Dolj.
26. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.
NR. 382

Emisã astãzi, 19.06.2015

P R E ª E D I N T E,

Contrasemneazã,
SECRETAR,

ION PRIOTEASA

GHEORGHE BARBÃRASÃ

CERERI SERVICIU

Vânzãtoare presã, covrigi, produse patiserie ºi
magazin 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 avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Valea Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ultracentral, ultralux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 camere, bilateral, ultracentral. Telefon: 0721/
290.286.
VÂND APARTAMENT
4 CAMERE CENTRU.
Telefon: 0766/553.144.

sâmbãtã, 20 iunie 2015

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.

CASE
Vând 3 case în comuna Lipovu cu îmbunãtãþiri, teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând vilã Segarcea Dolj, toate utilitãþile, ultramodernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 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
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vînd casã ºi teren intravilan 2000 (curte, grãdinã, vie, pomi, pãdure, salcîmi), comuna Drãgoteºti, sat Buzduc, judeþul
Dolj ºi 5 ha extravilan, la
30 km de Craiova. Telefon: 0740/295.533 ºi
0744/789.725.
Vând casã Rânca, demisol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi centralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50

m de pârtia 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 Cãlimãneºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere, bucãtãrie, baie, hol, modernizatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Craiova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 apartamente 2 camere – variante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogoºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr 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.
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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 Negoieºti2,5 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
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren intravilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului), 13 m la stradã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - între vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geotehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultracentral, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Logan de culoare roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Telefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în stare de funcþionare. Telefon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Telefon: 0351/415.713.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic. Telefon: 0769/611.412.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
SOLENZA – 2004, benzinã, culoare alb, economicã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie 2009,
1,6 benzinã, unic proprietar, proprietar, 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. Telefon: 0744/125.779.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular ( flex) D 125/ 850W,
canistrã aluminiu nouã20
litri, reductor oxigen sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã D 600.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de artizanat ºi populare (zãvelci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.

Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Telefon: 0730/619.935.
Vând cazan þuicã din cupru 110 litri complet, ºpalieri pentru. viþã de vie,
cisternã apã 3600 litri. Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oblemenco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Telefon: 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,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilogramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte convenabil, performant cu
douã sonde diferite. Telefon: 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 auditiv. 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 dimensiuni 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 frigorificã 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 stereo,
calculator indstruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Cimitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice jumãtatetablãºigeam1,52x52,3
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 suprapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Telefon: 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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn melaminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri cu jantã Audi – A4 de iarnã. Telefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel 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, televizor color Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CUMPÃR cupoane veteran. Telefon: 0764/
242.925.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
MATRIMONIALE 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 florifere chiparoase (tuberoze) + 5000 gladiole Olanda + facturã + consultaþie la plantare. Telefon:
0786/391.745.

Doresc cãsãtorie, rog seriozitate, caut femeie serioasã, cãreia sã-i placã
la þarã 55 / 60 ani. Telefon: 0764/635.126.
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau cãsãtorie. Telefon: 0251/
421.727.

Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând apartament 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
camere, parter Craioviþa Nouã. Telefon: 0746/
056.226.

CONDOLEANÞE

DIVERSE

Familia Aristidie, Mãrinicã ºi Ilie Gheorghiu îºi
exprimã profundul regret la decesul mãtuºei
FLORIAN GEORGETA.
Suntem alãturi de veriºoarele noastre ºi
unchiul Nicu Florian Piscu Sadovei.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon: 0351/423.493.
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Halep – eliminatã
în sferturi, la Birmingham
Simona Halep, numãrul 3 WTA ºi principalã favoritã a turneului pe iarbã de la Birmingham (Marea Britanie), a fost eliminatã, ieri, în faza sferturilor de finalã, de franþuzoica Kristina Mladenovic (locul 43 mondial). Dupã un prim set adjudecat cu 6-2, constãnþeanca a cedat fãrã replicã – 0-6, pentru ca în decisiv,
în care s-a ajuns într-un tiebreak, sportiva din Hexa-

gon sã se impunã la 4, într-o orã ºi 54 de minute.
Halep ºi Mladenovic se mai întâlniserã o singurã
datã anterior, victoria revenindu-i tot franþuzoaicei,
7-6 (1), 6-4 anul trecut, în prima manºã a turneului
de la Paris.
Simona Halep a jucat ieri, dupã închiderea ediþiei,
ºi în sferturile probei de dublu, unde face pereche
cu gazda Heather Watson. Dupã victoria de joi contra tandemului Anabel Medina Garrigues/Arantxa
Parra-Sandonja (Spania), scor 1-6, 6-3, 10-7, perechea româno-britanicã a dat piept cu Yung Jan
Chan/Jie Zheng (Taiwan/China).
La Birmingham au mai fost przenet pe tabloul
principal încã douã românce, Irina Begu (nr. 30) ºi
Monica Niculecu (nr. 49), ambele eliminate însã
chiar din turul întâi. Begu a cedat în faþa Danielei
Hantuchova (Slovacia, locul 77), scor 6-4, 6-7
(10), 4-6, iar Niculescu în faþa Barborei Strycova
(Cehia, 28), scor 2-6, 6-3, 2-6.
Revenind, pentru calificarea în sferturile de finalã ale turneului de la Birmingham, Halep va fi
recompensatã cu 16.725 de dolari ºi 100 de puncte
WTA.
Urmãtoarea competiþie la care va participa Halep
va fi turneul de la Wimbledon (29 iunie – 12 iulie),
al treilea Grand Slam al anului.
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Daniela Bãbeanu va evolua
din nou pentru SCM
Achiziþie excelentã fãcutã de
echipa de handbal feminin. SCM
Craiova a ajuns, joi, la un acord
pe un sezon cu Daniela Bãbeanu
(26 ani).
Interul stânga va reveni altfel
în Bãnie, dupã perioada 20122013, când a fost împrumutatã
de la defuncta Oltchim. Dupã
aceastã perioadã, rãmasã liberã
de contract, ea a jucat pânã la
finele stagiunii recent încheiate
la HCM Roman, formaþie care
elimina pe SCM în sferturile de
finalã ale Ligii Naþionale.
Originarã din Vâlcea, Bãbeanu a mai îmbrãcat ºi tricoul lui
HC Zalãu, timp de trei sezoane
(2008-2011), de asemenea sub
formã de împrumut de la Oltchim, unde era legitimatã din
2005. Evoluþiile bune la formaþia
sãlãjeanã au propulsat-o ºi la Naþionalã, cu care a paticipat la CM
din Brazlia. 61 de goluri în 30 de
apariþii a strâns Bãbeanu în tricoul
primei reprezentative.
Altfel, SCM, preluatã din aceastã varã de fosta tricolorã Simona

Gogârlã, le-a prelungit zilele trecute
contractele Cãtãlinei Cioaric, Mirelei Paºca ºi Andreei Ianaºi.
Reamtim, craiovenecele sunt
calificate în premierã în competiþiile continentale, mai exact în Cupa
Cupelor, performanþã atinsã graþie
“bronzului” din Cupa României (în
campionat a încheiat pe 5).

Marian Oprea dã CSM-ul
COPA AMERICA: Incaºii
din Craiova pe cel din Bucureºti restabilesc echilibrul perfect
Marian Oprea, cel care deþine recordul
naþional în proba de triplusalt (17,81
metri) nu va mai concura pentru CSM
Craiova. “Struþul” a parafat transferul
anului în atletism, devenind port-drapelul
lui CSM Bucureºti. Oprea ºi-a pãstrat ºi
apartenenþa la CS Dinamo, prin dublã
legitimare.
“Nu este greu sã faci o schimbare
atunci când direcþia este cea corectã din
punct de vedere al performanþei ºi al
profesionalismului”, a declarat Marian
Oprea, în cadrul unei conferinþe de presã.
Sportivul în vârstã de 32 de ani se aflã
în lotul României pentru Campionatul
European pe echipe, ce se va desfãºura la
acest sfârºit de sãptãmânã la Heraklion
(Grecia). Aceasta este una dintre cele
patru competiþii din programul vicecampionului olimpic înainte de Campionatele
Mondiale de la Beijing.
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
10:00, 11:00 – VOLEI (F), 12:15 – BOX (M),
14:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ (M, F) – Jocurile Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 22:00,
0:30 – FOTBAL – Copa America: Uruguay – Paraguay, Argentina – Jamaica.
DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Birmingham,
în Regatul Unit: semifinale / 20:00 – VOLEI PE
PLAJÃ (F) – Jocurile Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 21:30 – BASCHET (F) – Campionatul
European (Ungaria/România): Serbia – Spania.
DIGI SPORT 3
11:40, 13:00 – CURSE DE MAªINI – FIA F3
European Championship ºi ADAC GT Masters,
la Spa-Francorchamps, în Belgia: cursele 1 / 16:00
– BOX (M, F) – Jocurile Europene de la Baku, în
Azerbaidjan / 22:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A:
Santos – Corinthians.
DOLCE SPORT
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Austriei: calificãri / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Camppionatul European Under 21, în Cehia: Serbia –
Cehia, Germania – Danemarca.
DOLCE SPORT 2
14:00, 17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Halle,
în Germania: semifinale.

Naþionala statului Peru a trecut cu 1-0 de
Venezuela, într-un meci ce a închis etapa
secundã din Grupa C, disputat ieri dimineaþã, la Valparaiso. Rezultat în urma cãruia toate

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT
7:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20, în
Noua Zeelandã, finala: Brazilia – Serbia / 13:30 –
CAIAC-CANOE – Cupa Mondialã slalom, la Praga, în Cehia / 15:00 – ATLETISM – Campionatul
European pe echipe, la Cheboksary, în Rusia /
20:00 – MOTOCICLISM – Campionatul European, la Torun, în Polonia: etapa I / 23:00, 2:30 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada, optimi
de finalã: Germania – Suedia, China – Camerun.
EUROSPORT 2
8:00 – SNOOKER – Cupa Mondialã, la Wuxi,
în China: sferturi de finalã / 12:15 – FOTBAL
AUSTRALIAN: Western Bulldogs – Brisbane
Lions / 15:30 – CICLISM – Turul Drumul Sudului / 18:15 – CURSE DE MAªINI – GP 3, la Salzburg, în Austria: cursa I / 23:00 – FOTBAL
SUA – MLS: Seattle Sounders FC – San Jose
Earthquakes.
Duminicã
DIGI SPORT 1
12:45 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Jocurile Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 22:00, 0:30 –
FOTBAL – Copa America: Columbia – Peru, Brazilia – Venezuela.

DIGI SPORT 2
7:55 – TRAMBULINÃ INDIVIDUAL SINCRON
– Jocurile Europene de la Baku, în Azerbaidjan /
11:40, 13:00 – CURSE DE MAªINI – FIA F3 European Championship ºi ADAC GT Masters, la
Spa-Francorchamps, în Belgia: cursa 3, respectiv 2
/ 15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Birmingham, în
Regatul Unit: finala / 17:20 – POLO – JE de la Baku
/ 19:00 – BASCHET (F) – Campionatul European
(Ungaria/România): Muntenegru – Grecia / 22:00
– FOTBAL Brazilia – Serie A: Sao Paulo – Avai.
DIGI SPORT 3
17:50, 19:00 – VOLEI PE PLAJÃ (M), 20:15 –
BOX (F, M) – Jocurile Europene de la Baku, în
Azerbaidjan.
DOLCE SPORT
10:30, 11:30, 12:45 – CURSE DE MAªINI, în
Austria – GP3, GP2, Poreche Supercup / 15:00 –
FORMULA 1 – Marele Premiu al Austriei: cursa /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Camppionatul European Under 21, în Cehia: Suedia – Anglia, Italia –
Portugalia.
DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Halle, în
Germania: finala / 16:15 – TENIS (M) – Turneul

cele 4 componente ale grupei, din care mai
fac parte Brazilia ºi Columbia, au acumulat
câte trei puncte.
Unicul gol al peruvienilor a venit în minutul 72 ºi a purtat semnãtura lui Claudio Pizzaro, fotbalist legitimat la campioana Germaniei, Bayern Munchen.
Aceastã grupã se încheie mâine noapte,
cu meciurile Columbia – Peru (22:00) ºi
Brazilia – Venezuela (0:30).
Pânã atunci, Grupa A si-a finalizat ierarhia azi noapte, dupã partidele Mexic (2p) –
Ecuador (0p) ºi Chile (4p) – Bolivia (4p).
La noapte se va termina ºi Grupa B, faþã
în faþã urmând sã se afle Uruguay (3p) cu
Paraguay (4p) – ora 22:00, ºi Argentina (4p)
cu Jamaica (0p) – ora 0:30.
La Copa America se calificã mai departe primele douã clasate din cele trei grupe,
plus cele mai bune douã reprezentative de
pe locul 3.
dela Queens, la Londra, în Regatul Unit: finala /
19:30 – BASCHET (M) – Grecia: Olympiacos –
Panathinaikos.
EUROSPORT
10:15 – CURSE DE MAªINI – GP 3, la Salzburg,
în Austria: cursa a II-a / 11:15, 12:30 – CURSE
DE BICICLETE – Campionatul Mondial, la Misano, în Italia / 13:30, 14:30 – CURSE DE TURISME – Campionatul Mondial FIA By LG, etapã la
Slovakiaring / 15:30 – ATLETISM – Campionatul European pe echipe, la Cheboksary, în Rusia /
19:45, 22:45, 2:30 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada, optimi de finalã: Brazilia – Australia, Franþa – Coreea de Sud, Canada – Elveþia.
EUROSPORT 2
8:00 – SNOOKER – Cupa Mondialã, la Wuxi, în
China: semifinale / 12:45 – CURSE DE MAªINI –
Porsche Supercup / 14:00 – CURSE DE BICICLETE – Campionatul Mondial, la Misano, în Italia / 15:00 – CICLISM – Turul Drumul Sudului /
17:00, 18:00 – CURSE DE MOTOCICLETE –
Campionatul Mondial, la Teutschenthal, în Germania / 0:00 – FOTBAL SUA – MLS: DC United
– New England Revolution.
TVR 3
17:00, 20:00 – RUGBY – IRB Nation Cup, la
Bucureºti. Spania – Namibia, România – Argentina Jaguars.
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Sãndoi e realist: „E un decalaj între noi ºi pretendentele la primul loc”

Alb-albaºtrii
Alb-albaºtrii recunosc
recunosc cã
cã
n-au
n-au valoare
valoare sã
sã se
se batã
batã la
la titlu
titlu
Antrenorul principal al Universitãþii
a admis cã posibilitãþile echipei sunt
limitate ºi nu ia în calcul o luptã
pentru prima poziþie
O jumãtate din lotul Universitãþii Craiova a decolat ieri dimineaþã
de pe aeroportul „Henri Coandã”
spre Munchen, de acolo continuând drumul cu autocarul spre
Fugen, o staþiune din Austria unde
juveþii s-au cazat la hotelul „Alpina” ºi vor rãmâne pânã pe 3 iulie.
Înainte de decolare, antrenorul
Emil Sãndoi a oferit câteva declaraþii, iar la provocarea reporterilor,
care au întrebat despre ºansele la
titlu, tehncianul a oferit un rãspuns
realist, considerând cã este foarte
greu pentru echipa din Bãnie sã ia
în calcul un asemenea obiectiv cu
lotul actual, mai slab valoric faþã
de cel al echipelor care-ºi propun
ocuparea primei poziþii. „E destul

de greu sã ne batem la titlu în campionatul care stã sã înceapã. Trebuie sã recunoa’tem cã este un
decalaj între noi ’i celelalte echipe
care îºi propun primul loc” a recunoscut antrenorul Emil Sãndoi.„Dacã vom fi acolo ’i ne vom
putea bate la titlu, o vom face, dar
a’a cum am spus, obiectivul nostru este sã ne clasãm pe unul dintre primele 4 locuri” a completat
managerul general, Felix Grigore.
„Noi vrem sã facem un campionat mai bun decât cel de anul trecut, de’i sigur cã va fi mult mai
greu, din cauza faptului ca vom
juca cu echipele mai bune, vom
juca mai multe meciuri, dar noi asta
sperãm, sã depã’im performana pe

care am fãcut-o anul trecut” a adãugat atacantul Costin Curelea.
Antrenorul Emil Sãndoi i-a avut
alãturi pe portarul Bãlgrãdean ºi
jucãtorii de câmp: Achim, Izvoranu, Vãtãjelu, Popov, Dumitraº,
Briceag, Mateiu, Ferfelea, Bãluþã,
Târnãcop, Bawab, Curelea ºi Mazarache. Pe de altã parte, strãinii

Acka, Nuno Rocha ºi Kay vor face
joncþiunea cu lotul chiar la Fugen,
în Austria, în timp ce alþi ºapte jucãtori vor veni în acest week-end,
împreunã cu Sorin Cârþu, dupã
barajul echipei secunde. În Austria,
Universitatea va disputa 5 meciuri
de verificare, pe 24 iunie contra
campioanei Albaniei, Skenderbeu

Korce, pe 27 iunie cu FC Vaduz
din Liechtenstein, dar care evolueazã în prima ligã elveþianã, pe 29
iunie, cu o altã echipã din Albania,
Kukesi, iar cele mai importante teste sunt programate pe 1 iulie, cu
Ludogoreþ Razgrad, campioana
Bulgariei, ºi pe 2 iulie cu Dinamo
Kiev.

„Satelitul” joacã prima manºã a barajului de promovare
Echipa a doua a Universitãþii Craiova disputã astãzi, de la
ora 17.30, prima manºã a barajului de promovare în Liga a
III-a, contra campioanei judeþului Mehedinþi, Pandurii Cerneþi. Sorin Cârþu ºi ºapte jucãtori nu au plecat în stagiul din
Austria pentru a pregãti acest joc, unul dintre obiectivele clubului fiind ca „satelitul” sã evolueze în Liga a III-a, contra
unor adversari mai valoroºi ºi pe unele terenuri mai bune faþã
de eºalonul judeþean. Primul „11” al echipei secunde a ªtiinþei ar putea arãta astfel: Straton – Marcu, Avrãmia, Ciocotealã, Gârbiþã – Sin, Dinu, Cârstea, Bancu – Ivan, Herghelegiu. De partea cealaltã, Pandurii Cerneþi a câºtigat detaºat
liga a IV-a Mehedinþi, una care a avut în componenþã 8 echipe, douã dintre ele retrãgându-se pe parcurs. Acum doi ani,
campioana Doljului, CS Podari, a învins la scor câºtigãtoarea
Ligii a IV-a Mehedinþi, Recolta Dãnceu.

Trei echipe nu au fost programate în baraj
Din cele 42 de campioane cu drept de participare la baraj,
trei echipe nu vor participa la aceastã fazã a competiþiei. Conform deciziei Comisiei de Disciplinã ºi Eticã a FRF, luatã în
ºedinþa din 17 iunie 2015, cluburile Potaissa Turda (AJF Cluj),
Sport Club II Bacãu (AJF Bacãu) ºi FC Chitila (AMF Bucureºti) au fost sancþionate cu neprogramarea.
În aceste condiþii, adversarele acestor echipe - Luceafãrul

Oradea (AJF Bihor), Atletico Vaslui (AJF Vaslui) ºi CSM
Olteniþa (AJF Cãlãraºi) - vor promova în eºalonul al treilea,
dupã omologarea tuturor rezultatelor din cele douã manºe ale
barajului. Iatã programul barajelor de promovare: Performanþa
Ighiu (AB) - ACS Progresul Pecica (AR), AS Unirea Mirceºti (IS) - CS Speranþa Rãuceºti (NT), ACS Sporting Turnu
Mãgurele (TR) - AS Milcov (OT), CS Petrolistul Bolde’ti
(PH) - Unirea Fierbinþi (IL), CS FC Olimpia II Satu Mare
(SM) - CS Luceafãrul Bãlan (SJ), ACS Inter Dorohoi (BT) ACS Bucovina II Pojorâta (SV), ACS ASU Politehnica Timi’oara (TM) - AS Voinþa Lupac (CS), CS Mãgura Cisnãdie
(SB) - ACS Flacãra Horezu (VL), Universitatea II Craiova
(DJ) - CS Pandurii Cerneþi (MH), ACS Fotbal Comuna Recea (MM) - ACS Voinþa Cetate (BN), SC FC Voluntari SA II
(IF) - AS Arsenal Malu (GR), FC Aninoasa (DB) - CS Unirea Bascov (AG), AS Înfrãþirea Agromec Hãrman (BV) ACS Viitorul Ungheni (MS), ACS Olimpia 2010 Rm. Sãrat
(BZ) - CS Avântul Valea Mãrului (GL), FC Viitorul II Constanþa (CT) - ACS FC Granitul Babadag (TL), AFC Odorheiu Secuiesc (HR) - AS CS Nemere (CV), CNS Cetate Deva
(HD) - CS Gilortul Târgu Cãrbuneºti (GJ), CS Victoria Traian (BR) - CS Panciu (VN), CS FC Potaissa Turda (CJ) - CS
Luceafãrul Oradea (BH) - nu se disputã, Sport Club II Bacãu (BC) - Atletico Vaslui (VS) - nu se disputã, CS FC Chitila (B) - CSM Olteniþa (CL) - nu se disputã.

A plecat
Brandan
fiindcã
are dosar
penal?
Argentinianul Pablo Brandana semnat deja pentru ASA Tg.
Mureº, dupã ce în sezonul trecut
a fost cãpitanul Universitãþii
Craiova. Unul dintre motivele
plecãrii sale la vicecampioana
þãrii ar fi acela cã jucãtorul
C
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argentinian a fost protagonistul
unui incident în noaptea de 22
spre 23 mai, în urma cãruia s-a
ales cu dosar penal pentru cã a
condus sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Sud-americanul a
intrat într-un gard pe Bulevardul Decebal cu autoturismul la
volanul cãruia se afla. Maºina
era închiriatã ºi a fost încadratã
în daunã totalã. Conform controlului cu etilotestul, în corpul
lui Brandan exista o alcoolemie
de 0,53 la mie, motiv pentru care
i s-a întocmit dosar penal, iar
dupã finalizarea cercetãrilor va
fi trimis în judecatã. Brandan a
avut noroc totuºi cã accidentul
nu s-a soldat cu victime.

