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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Fiu-meu n-o sã facã nici Medi-
cina ºi nici Politehnica; o sã se facã
parlamentar. Ai vãzut, Popescule,
ce pensii ºi-au fãcut?!

actualitate / 5

economie /
pag.6-7 eveniment / 4

Deºi pieþele din Craiova
nu sunt încã invadate de
lubeniþe, pe terenurile
nisipoase de la Cãlãraºi,
adicã la ei acasã, pepenii
verzi se recolteazã din plin.
Dupã o muncã grea, pe
care au început-o încã din
iarnã, bostãnarii culeg, în
sfârºit, roadele, fiind la un
pas de a-ºi vedea câºtigul.
Camioanele se vãd aproape
pe fiecare parcelã, oamenii
încãrcând, una câte una,
lubeniþele în remorcile cu
care vor pleca spre en-
gros-urile din Bucureºti ºi
în toate pieþele din þarã.
Obosiþi ºi arºi de soare,
cultivatorii îºi fac acum alte
calcule, dacã vor reuºi sã
vândã toþi pepenii pe care i-
au produs ºi dacã vor reuºi
sã prindã un preþ bun.
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Prefaþate de evaluarea compe-
tenþelor lingvistice de comunicare
în limba românã, evaluarea com-
petenþelor digitale, urmatã de eva-
luarea competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþi-
onalã (22-26 iunie), probele scrise
ale examenului naþional de Bacalau-
reat, sesiunea iunie-iulie 2015, vor
începe exact peste o sãptãmânã, mai
exact luni, 29 iunie a.c., cu testarea
cunoºtinþelor de Limba ºi literatura
românã. Pentru susþinerea BAC
2015, în Dolj s-au înscris peste
5.700 de absolvenþi de clasa a XII-
a, la cele 16 centre de examen, adia-
cente fiind trei centre de evaluare.

Papa Francisc ºiPapa Francisc ºiPapa Francisc ºiPapa Francisc ºiPapa Francisc ºi
anti-capitalismul.anti-capitalismul.anti-capitalismul.anti-capitalismul.anti-capitalismul.
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S-a tot scris – ºi se scrie aproa-
pe cotidian – despre implicarea
Papei Francisc în problemele lu-
mii actuale, cu o insistenþã ºi o
francheþe rar întâlnite nu numai
în lungul ºir al predecesorilor sãi,
dar ºi în acela al politicienilor mai
vechi ori mai noi. A spune cã
aproape nimic nu anunþa, la ale-
gerea sa din primãvara lui 2013,
o expertizã atât de clar articulatã
din punct de vedere social ºi, mai
ales, cu implicaþii nemijlocite în
politica lumii, de-acum globaliza-
te, e deja o evidenþã.

Se impune construirea
Autostrãzii Oltenia-Europa!!!

Din Master PlanulDin Master PlanulDin Master PlanulDin Master PlanulDin Master Planul
GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral
de Tde Tde Tde Tde Transportransportransportransportransport
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Chiliman: Nu existã niciun
fel de dovezi la dosar; nu existã
demisie
Primarul sectorului 1, Andrei Chiliman,

a declarat sâmbãtã cã “nu existã niciun
fel de dovezi” în dosarul în care este
cercetat. “Nu a influenþat nimeni nimic.
Nu existã niciun fel de dovezi la dosa-
rul respectiv. Mai mult nu vã spun. Nu
are nicio legãturã dosarul pentru care
am fost chemat acolo cu vreo ºpagã
sau ceva. Nu existã nicãieri absolut nici-
un fel de dovadã. Sã lãsam justiþia sã
îºi facã treaba”, a declarat Andrei Chili-
man la ieºirea de la Secþia 1 de Poliþie.
Întrebat dacã se gândeºte la o demisie,
el a rãspuns: “Rãmân sã fiu primar ºi o
sã se ocupe colegii mei pe perioada
asta. Nu existã demisie”. Chestionat
dacã au ajuns bani ºi la PNL, el a spus:
“Nu au existat bani”. El a adãugat cã se
va prezenta la poliþie de douã ori pe
sãptãmânã. Andrei Chiliman a fost reþi-
nut joi de procurorii DNA din Ploieºti,
fiind acuzat de constituire de grup in-
fracþional organizat ºi complicitate la
trafic de influenþã în formã continuatã.

Românii pot intra în Republica
Moldova doar cu cartea
de identitate
Cetãþenii români ºi cei cu dublã cetã-

þenie, românã ºi moldoveneascã, pot
intra în Republica Moldova doar cu
cartea de identitate, dupã ce autoritãþi-
le din þara vecinã au adoptat un act
normativ în acest sens. „Poliþia de Fron-
tierã Vaslui a primit o informare telefo-
nicã de la autoritãþile de frontierã din
Republica Moldova prin care a fost în-
ºtiinþatã cã cetãþenii români au posibi-
litatea trecerii frontierei doar pe baza
unui act de identitate. Mãsura a fost
luatã în baza unei hotãrâri a autoritãþile
din þara vecinã”, a declarat, sâmbãtã,
corespondentului Mediafax purtãtorul
de cuvânt al Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Vaslui, Irina Miricã.
Potrivit acesteia, traficul prin Vama Al-
biþa, cel mai mare punct de trecere a
frontierei cu Republica Moldova, este,
deocamdatã, în limite normale, fãrã sã
fie înregistrate creºteri pe sensul de ie-
ºire din þarã. Guvernul Republicii Mol-
dova a adoptat în ºedinþa de marþi Ho-
tãrârea nr. 63/2015 prin care se amen-
deazã cadrul legislativ existent cu pri-
vire la documentele în baza cãrora este
permis accesul cetãþenilor strãini în
Moldova.

Premierul Victor Ponta a anunþat, ieri, pe Face-
book, cã îi va solicita astãzi preºedintelui Klaus
Iohannis sã-l desemneze pe vicepremierul Gabriel
Oprea sã exercite toate atribuþiile funcþiei de prim
ministru. “Mâine dimineaþã (luni – n.r.) voi trimite
Preºedintelui României solicitarea ca, în baza art.
107 din Constituþie, sã-l desemneze pe vicepre-
mierul Gabriel Oprea sã exercite toate atributele
funcþiei de Prim Ministru (inclusiv conducerea
ºedinþelor de Guvern) în aceastã perioadã”, scrie
Ponta pe pagina de socializare.

Premierul a confirmat informaþia cã urma sã fie
externat în cursul zilei de ieri ºi a anunþat cã în
urmãtoarele ºapte zile trebuie sã meargã la control
ºi sã rãmânã sub supraveghere medicalã. “Azi (du-
minicã – n.r.) medicii au decis cã pot fi externat.
Urmeazã ca în urmãtoarele 7 zile sã parcurg zilnic
procedurile pentru control, schimbare pansamen-
te ºi supraveghere. Ulterior acestor proceduri va
trebui ca douã sãptãmâni sã fac fizioterapie ºi tra-
tamente de recuperare, înainte de a avea permisiu-
nea medicilor de a merge fãrã sprijinul unor mijloa-
ce medicale permanente. În maxim 28 zile îmi pot
relua activitatea normalã urmând sã continui recu-
perarea timp de 6 luni”, precizeazã Ponta. Premie-
rul mulþumeºte totodatã atât medicilor turci, cât ºi
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doctorului Ionuþ Codorean “pentru aten-
þia ºi profesionalismul lor”.

Ponta a ataºat postãrii ºi documentul
datat 19 iunie a.c. ºi înaintat preºedinte-
lui Klaus Iohannis prin care îi face aces-
tuia solicitarea de desemnare a lui Oprea.
În document, premierul îl informeazã pe
ºefului statului cã a fost supus, pe 15 iu-
nie, unei intervenþii chirurgicale la picio-
rul stâng “care nu putea fi amânatã”, iar
“tratamentul post operator impune în mod
necesar imobilizare sub supraveghere
medicalã”.

Potrivit articolului 107 alin. 3 din Con-
stituþia României, “dacã primul-ministru se
aflã în una dintre situaþiile prevãzute la ar-
ticolul 106, cu excepþia revocãrii, sau este
în imposibilitate de a-ºi exercita atribuþiile,
Preºedintele României va desemna un alt
membru al Guvernului ca prim-ministru in-
terimar, pentru a îndeplini atribuþiile pri-
mului ministru, pânã la formarea noului
Guvern. Interimatul, pe perioada imposi-
bilitãþii exercitãrii atribuþiilor, înceteazã dacã pri-
mul-ministru îºi reia activitatea în Guvern”. Alinea-
tul 4 al art. 107 aratã cã “prevederile alineatului (3)

se aplicã în mod corespunzãtor ºi celorlalþi membri
ai Guvernului, la propunerea primului-ministru,
pentru o perioadã de cel mult 45 de zile”.

Preºedintele Klaus Iohannis va
prezenta astãzi, de la ora 17.00, în ple-
nul reunit al Parlamentului, noua Stra-
tegie Naþionalã de Apãrare a Þãrii pen-
tru perioada 2015-2019, intitulatã “O
Românie puternicã în Europa ºi în
lume” ºi structuratã pe patru capitole.
Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii
a fost trimisã Parlamentului de preºe-
dinte în 12 iunie, iar miercuri comisiile
de specialitate ale Parlamentului au
aprobat-o în unanimitate, urmând ca
raportul comisiilor sã fie supus adop-
tãrii plenului Parlamentului azi, dupã
discursul ºefului statului. Strategia
este structuratã pe capitolele “Defini-
rea intereselor ºi obiectivelor naþio-
nale de securitate”, “Evaluarea me-
diului internaþional de securitate”,
“Ameninþãri, riscuri ºi vulnerabilitãþi”,
“Direcþii de acþiune ºi principalele
modalitãþi pentru asigurarea securitã-
þii naþionale a României”.

“În mod tradiþional, ameninþãrile,
riscurile ºi vulnerabilitãþile la adresa
apãrãrii ºi securitãþii sunt evaluate
prin prisma unor concepte militare,
însã mediul actual de securitate ne-
cesitã o abordare extinsã, în care sã
se regãseascã, pe lângã elementele
de naturã securitarã, ºi cele de natu-
rã economicã, socialã, politicã, teh-
nologicã ºi de mediu”, se menþionea-
zã în Strategia Naþionalã de Apãrare
a Þãrii, la capitolul “Ameninþãri, ris-
curi ºi vulnerabilitãþi”.

Corupþia se aflã printre vulnerabi-
litãþile României. “Corupþia vulnera-
bilizeazã statul, genereazã prejudicii
economiei ºi afecteazã potenþialul de
dezvoltare a þãrii, buna guvernanþã,
decizia în folosul cetãþenilor ºi comu-
nitãþilor, precum ºi încrederea în actul
de justiþie ºi în instituþiile statului. În
plan extern, persistenþa corupþiei are
impact negativ asupra credibilitãþii ºi
imaginii þãrii noastre”, se precizeazã
în document.

Absenþa unei planificãri bugetare
multianuale reale care sã determine
asumarea ºi respectarea unor progra-
me de investiþii are efecte negative
inclusiv în ceea ce priveºte creºterea
capabilitãþilor forþelor armate ºi res-
pectarea angajamentelor privind chel-
tuielile militare. Capabilitatea adminis-

Preºedintele Klaus Iohannis prezintã astãzi
în Parlament Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii

traþiei centrale ºi locale de a implemen-
ta politicile publice naþionale ºi euro-
pene constituie o altã vulnerabilitate,
mai aratã documentul citat.

“Alte vulnerabilitãþi derivã din ex-
cluziunea ºi polarizarea socialã, gra-
dul de sãrãcie, declinul demografic,
migraþia forþei de muncã specializate,
disparitãþile socio economice între re-
giuni si judeþe, fragilitatea spiritului ºi
solidaritãþii civice”, se mai menþionea-
zã în Strategia de Apãrare a Þãrii.

Printre ameninþãrile la adresa Ro-
mâniei se numãrã “acþiunile destabili-
zatoare din vecinãtatea esticã, ce ge-
nereazã provocãri majore pentru se-
curitatea spaþiului euro-atlantic, cre-
ând instabilitate regionalã ºi posibile
fenomene negative, printre care mi-

graþie, criminalitate organizatã, însã ºi
afectarea potenþialului de dezvoltare
economicã”. Alte ameninþãri le repre-
zintã perpetuarea conflictelor înghe-
þate din regiunea Mãrii Negre ºi insta-
bilitatea din Balcanii de Vest, care cre-
eazã presiuni suplimentare asupra
României. “Tensiunile interetnice ºi
dezechilibrele regionale în statele din
proximitate pot conduce la declanºa-
rea unor conflicte regionale”, se men-
þioneazã în document.

“Distorsiunile de pe pieþele ener-
getice ºi proiectele concurente ale
unor actori statali sau nonstatali afec-
teazã eforturile României de asigurare
a unui nivel suficient al securitãþii ener-

getice. Ameninþãrile cibernetice lan-
sate de entitãþi ostile, statale sau non-
statale asupra infrastructurilor infor-
maþionale de interes strategic ale in-
stituþiilor publice ºi companiilor, ata-
curile cibernetice desfãºurate de gru-
pãri de criminalitate ciberneticã sau
atacurile cibernetice extremiste lansa-
te de grupuri de hackeri afecteazã di-
rect securitatea naþionalã”, se mai ara-
tã în Strategia Naþionalã de Apãrare.

Potrivit documentului, de interes
pentru securitatea naþionalã rãmân
riscurile cu probabilitate redusã, dar
cu impact major: confruntãri milita-
re de joasã intensitate, dar persis-
tente în timp, fluxuri migratorii ge-
nerate de catastrofe naturale, pande-
mii, dezastre ecologice. “Terorismul

este o ameninþare persistentã, cu
forme de manifestare dificil de anti-
cipat ºi contracarat, inclusiv din
perspectiva identificãrii ºi destruc-
turãrii fluxurilor de recrutare ºi finan-
þare a acestor activitãþi. Contingen-
tele naþionale care participã la misi-
uni externe sunt expuse riscurilor ºi
ameninþãrilor generate de acþiunile
forþelor, organizaþiilor ºi grupãrilor
teroriste. Propaganda fundamenta-
listã în creºtere, în special în mediul
virtual, favorizeazã apariþia de noi
cazuri de radicalizare ori de implica-
re în acþiuni extremist-teroriste. Pro-
liferarea armelor de distrugere în
masã ºi a vectorilor purtãtori, pre-

cum ºi traficul de produse cu dublã
utilizare, pot afecta securitatea naþi-
onalã, în condiþiile unei destabilizãri
la nivel regional. Acþiunile informa-
tive ostile, care au în vedere dezvol-
tarea unor puncte de sprijin pe teri-
toriul naþional, în special în scop de
influenþã, pot obstrucþiona proiecte-
le strategice ale României ºi deciziile
în stat”, mai prevede Strategie.

În ceea ce priveºte riscurile la adre-
sa României, în document este prevã-
zut cã instabilitatea regionalã limitea-
zã capacitatea de promovare a intere-
selor strategice, cu precãdere a celor
privind susþinerea parcursului euro-
pean al Republicii Moldova, soluþio-
narea conflictelor îngheþate, asigura-
rea securitãþii energetice, protejarea
drepturilor comunitãþilor româneºti ºi
a activitãþilor economice derulate în
Zona Economicã Exclusivã a Româ-
niei la Marea Neagrã.

În document se mai precizeazã cã
nerealizarea obiectivelor de dezvolta-
re a României poate fi generatã de
persistenþa dificultãþilor economice,
proliferarea economiei subterane ºi a
corupþiei, evaziunea fiscalã, precari-
tatea infrastructurii, dar ºi de factori
externi precum perpetuarea decalaje-
lor de dezvoltare la nivelul Uniunii
Europene ºi gradul scãzut de rezis-
tenþã faþã de turbulenþele majore de
pe pieþele externe, mai ales pe zona
financiar-bancarã.

Riscurile de naturã socialã persis-
tã pe fondul unor tendinþe cum ar fi
declinul demografic, emigraþia popu-
laþiei active, degradarea factorilor de
mediu, al deficienþelor din sistemele
naþionale de sãnãtate, educaþie ºi asis-
tenþã socialã, dar ºi al distorsiunilor
pe piaþa muncii, se mai aratã în docu-
ment. De asemenea, strategia mai
menþioneazã cã radicalizarea entitãþi-
lor extremiste de pe teritoriul Româ-
niei se poate produce pe fondul ac-
centuãrii curentelor extremiste de sor-
ginte etnicã, religioasã sau de altã
naturã, iar criminalitatea transfronta-
lierã, de la trafic de droguri, persoane,
arme ºi bunuri, migraþie ilegalã pânã
la criminalitate economico-financiarã,
este un alt fenomen cu posibil impact
asupra securitãþii naþionale.
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Ploaia care s-a cernut, vinerea
trecutã, ca o pânzã deasã peste ni-
sipurile înfierbântate de soare de
la Cãlãraºi nu a fãcut decât sã le
dea o micã pauzã cultivatorilor de
lubeniþe. De cum s-a oprit însã,
camioanele au revenit pe câmpu-
rile de un verde crud pentru a fi
încãrcate din nou cu lubeniþe.
Dupã ani ºi ani de cultivat bosta-
nii, oamenii au cãpãtat un simþ
aparte ºi ºtiu de fiecare datã care
lubeniþã este coaptã ºi care nu,
pentru a fi ruptã din vrej la timpul
potrivit. Numai pepenii mari cât o
minge ºi cu coaja sãnãtoasã sunt
culeºi ºi aºezaþi în remorci. Grija
este mare, lubeniþele se încarcã
una câte una, la mânã. Cu toate
acestea, în doar o orã, un camion
este plin ochi ºi pãrãseºte câmpul
cu câteva tone de lubeniþe la
„bord”. Cu noaptea în cap, culti-
vatorul va porni cu marfa spre
pieþele din þarã.

1.000 de hectare cu bostane
La Cãlãraºi, s-au cultivat, în

acest an, o mie de hectare cu bos-
tane, dintre care 900 de hectare
cu pepeni verzi ºi 100 de hectare
cu pepeni galbeni. Prima recoltã
a fost culeasã în urmã cu aproape
douã sãptãmâni. La Camera agri-
colã a Primãriei se ºtie cu exacti-
tate atât ziua, cât ºi numele celui
care a spart gheaþa în aceastã
varã. Pe 10 iunie, Silviu Ducules-
cu a fost cel care a cules primele
lubeniþe din câmp, omul fiind
acum deja la o doua recoltã. „A
cultivat soiul Patã Neagrã ºi a reu-
ºit sã scoatã prima producþie cu
mult înaintea celorlalþi. Chiar ieri
(n.r. – joia trecutã) a plecat cu a
doua producþie la Bucureºti”, ne
spune, cu mândrie, primarul Vergi-
cã ªovãilã. Agricultorul din Cãlãraºi
ºi-a valorificat marfa la Piaþa Pu-
cheni din Bucureºti, vânzând pri-
mele lubeniþe cu 1,7 lei pe kilogram.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE
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Deºi pieþele din Craiova nu sunt încã
invadate de lubeniþe, pe terenurile nisi-
poase de la Cãlãraºi, adicã la ei acasã,
pepenii verzi se recolteazã din plin. Dupã
o muncã grea, pe care au început-o încã
din iarnã, bostãnarii culeg, în sfârºit, roa-
dele, fiind la un pas de a-ºi vedea câºti-
gul. Camioanele se vãd aproape pe fieca-

Lubeniþele s-au copt
mai devreme

Pentru Cãlãraºi, anul
acesta s-a obþinut o tim-
purietate mai bunã. Spre
exemplu, anul trecut pri-
mele lubeniþe au fost cu-

lese cu douã sãptãmâni mai târziu,
pe 20 iunie. Cam în aceastã perioa-
dã adicã se intra pe câmp ºi se în-
cepea recoltarea. „Deja avem vreo
ºase cetãþeni care culeg ºi ei din
plin ºi încarcã remorcile pentru a
pleca spre pieþele din þarã. Lubeni-

þa s-a copt ºi oamenii vor ºi ei sã
prindã un preþ bun”, mai spune
primarul Vergicã ªovãilã. Florin
Negrilã ºi Cãtãlin Bãbãlãu sunt unii
dintre cultivatorii fruntaºi din Cã-
lãraºi pe care oamenii îi vor gãsi în

pieþe, aºteptându-ºi cumpãrãtorii
lângã grãmada de lubeniþe. Pentru
cã vin din patria lubeniþelor, agricul-
torii de pe malul Dunãrii aproape cã
nici nu prea au nevoie de prea multã
reclamã, pepenii lor având o dulcea-
þã specificã pe care o dã numai soa-
rele generos din sudul judeþului.

Peste 300 de producãtori
agricoli vor lua drumul pieþelor

Peste 300 de cultivatori de pe-
peni din Cãlãraºi ºi-au scos certi-
ficate de producãtori ºi vor mer-

ge, în aceastã varã, cu lubeniþele
peste tot pentru a le vinde. Spe-
cialiºtii din Primãrie spuneau cã,
în acest an, câmpurile sunt pline
cu pepeni verzi, care s-au fãcut
mai bine decât anul trecut. Se es-
timeazã o producþie de 80 de tone

pe hectar, ceea ce înseamnã des-
tul de mult. Rãmâne însã marele
efort de a gãsi pieþe de desfacere
pentru aceastã marfã, care, pe cât
de cãutatã, pe atât este de costisi-
toare fiindcã are, totuºi, un ter-
men de valabilitate scurt. „Faþã de
anul trecut, lubeniþele sunt mari,
au crescut în dimensiune ºi soa-
rele va face ca acestea sã se coap-
tã ºi foarte bine. Fiind în sud, nu
ne plângem de acest lucru”, a mai
afirmat primarul comunei Cãlã-
raºi. La o bursã a preþurilor se
estimeazã cã lubeniþa nu va co-
borî mai jos de 80 de bani pe kilo-
gram, ºi asta în luna iulie.

Roºiile se vând, la en-gros,
cu 1,8 lei pe kilogram

În plinã recoltare sunt ºi roºiile
care se planteazã din ce în de mai
mult la Cãlãraºi. Deºi nu existã
neapãrat tradiþie în aceastã privin-
þã, legumicultorii îºi propun sã îi
ajungã din urmã pe cultivatorii din

zona Poiana Mare, care sunt re-
cunoscuþi pentru tomatele pe care
le produc. Anul acesta, la Cãlã-
raºi s-au cultivat 10 hectare cu
roºii, dintre care 5 hectare în so-
larii ºi 5 hectare în aer liber. Po-
trivit primarului, pânã acum s-au
recoltat 25 de tone de roºii pe hec-
tar, pe care cultivatorii au început
sã le comercializeze la un preþ de

1,8 lei pe kilogram. Acesta este
însã preþul en-gros, roºiile vânzân-
du-se totuºi, scoase în lãdiþe de-a
lungul drumului, cu 3 lei pe kilo-
gram. „Producþia totalã va fi de
125 de tone pe hectar când se va
termina recoltarea. Din pãcate, aºa
cum am mai spus ºi cu altã oca-
zie, oamenii aceºtia pierd mult fi-
indcã nu au piaþã de desfacere pe
mãsura muncii lor”, a declarat pri-
marul.

Au dat lovitura cu cãpºunele
Cãpºunele au fost o adevãratã

loviturã pentru cultivatorii din Cã-
lãraºi. Deºi s-a plantat o supra-
faþã micã, de numai trei hectare,
producþia a fost de 6 tone pe hec-
tar. Marfa s-a cãutat, preþul a fost
mulþumitor ºi oamenii nu au ieºit
în pierdere.

O altã culturã care s-a încheiat
ºi care le-a adus câºtig cultivatori-
lor din Cãlãraºi a fost cartoful tim-
puriu. Potrivit primarului, s-au cul-

tivat 250 de hectare ºi s-a obþinut
o recoltã totalã de 5.000 de tone,
câte 20 de tone pe fiecare hectar.

Într-o sãptãmânã se începe se-
ceriºul grâului, care ºi acesta se pare
cã nu îi va dezamãgi pe agricultori.
Sunt cultivate 883 de hectare cu grâu
ºi secarã ºi se aºteaptã o producþie
de 3,5 tone pe hectar, adicã 5.000
de tone pe toatã suprafaþa cultivatã.

re parcelã, oamenii încãrcând, una câte
una, lubeniþele în remorcile cu care vor
pleca spre en-gros-urile din Bucureºti ºi
în toate pieþele din þarã. Obosiþi ºi arºi
de soare, cultivatorii îºi fac acum alte
calcule, dacã vor reuºi sã vândã toþi pe-
penii pe care i-au produs ºi dacã vor reuºi
sã prindã un preþ bun.
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj anun-
þau în luna mai a anului 2011 cã,
în urma cercetãrilor demarate
încã din anul anterior, poliþiºtii Ser-
viciului de Investigarea Fraudelor
din cadrul IPJ Dolj stabiliserã cã
Aurica Truþã, de 52 de ani, din
comuna Bucovãþ, cu complicita-
tea Constanþei Florea, de 57 de
ani, din Craiova, în perioada ia-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Aurica Truþã ºi Constanþa Florea, casie-
ra, respectiv contabila Primãriei Bucovãþ,
au fost condamnate la câte 3 ani de închi-
soare cu suspendare pentru delapidare, fals
ºi uz de fals. Cele douã funcþionare au fost
trimise în judecatã anul trecut, fiind acu-
zate cã ºi-au însuºit peste 500.000 lei din

banii Primãriei Bucovãþ în perioada 2007-
2010. Judecãtoria Craiova a pronunþat la
sfârºitul sãptãmânii trecute sentinþa prin
care cele douã inculpate au fost condamna-
te ºi obligate sã achite prejudicial cauzat,
iar hotãrârea nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

nuarie 2007 – aprilie 2010 ºi-a
însuºit suma de 519.065 lei, bani
care ar fi trebuit sã ajungã în bu-
getul local. Potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, Aurica Truþã, în
calitate de casier al Primãriei Bu-
covãþ, cu ajutorul Constanþei Flo-
rea, contabilã a aceleiaºi Primãrii,
prin falsificarea documentelor de
evidenþã contabilã sau neîntocmi-
rea acestora, precum ºi prin în-

deplinirea defectuoasã a atribuþii-
lor de serviciu ºi-a însuºit din ges-
tiune suma de 519.065 lei. Mai
precis, cele douã încasau diverse
sume de bani, eliberau chitanþe aºa
cum trebuia, numai cã în gestiune
“uitau” sã înregistreze toatã suma,
diferenþa intrând în buzunarele lor.

Dupã ce au reuºit sã documen-
teze activitatea infracþionalã a celor
douã, sub coordonarea procurori-
lor Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, pe 20 mai 2011, po-
liþiºtii de la SIF împreunã cu pro-
curorul de caz din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craio-
va au luat decizia reþinerii femeilor,
pe bazã de ordonanþã, pentru 24 de
ore. Ambele au fost prezentate, o zi
mai târziu, Judecãtoriei Craiova,
care le-a emis mandate de arestare
preventivã, însã la recursul judecat
de Tribunalul Dolj pe 23 mai 2011
au fost eliberate.

Trimise în judecatã
anul trecut

Dupã o serie de expertize finan-
ciar-contabile ºi dupã ce au înche-
iat cercetãrile în cauzã, în octom-
brie 2014 cele douã funcþionare au
fost trimise în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova pentru  infracþiu-
nile de delapidare, abuz în serviciu

contra intereselor publice, fals in-
telectual ºi uz de fals. În rechizito-
riul prin care s-a dispus trimiterea
în judecatã a inculpatelor, procu-
rorii au reþinut cã  cea mai mare
parte a banilor, suma totalã de
496.540 de lei, a fost însuºitã de
Aurica Truþã în baza a 225 de do-
cumente justificative care nu au
existat niciodatã, banii fiind “topiþi“
la cumpãrãturi: „Din cercetãrile
efectuate a rezultat cã, în perioada
desfãºurãrii activitãþii infracþiona-
le, Truþã Aurica a cheltuit sume de
bani mult mai mari decât cele pe
care le-a realizat în mod direct din
activitatea pe care o desfãºura ca
funcþionar public, respectiv ca
angajat al Primãriei comunei Bu-
covãþ în funcþia de casier”, se aratã
în rechizitoriu.

Cu privire la contabila Constan-
þa Florea, procurorii au consemnat
cã ºi ea este responsabilã de crea-
rea prejudiciului întrucât nu ºi-a în-
deplinit corespunzãtor sarcinile de

serviciu. „Conform prevederilor le-
gale, avea obligaþia de a verifica re-
alitatea operaþiunilor efectuate în
numerar prin casieria unitãþii, nu a
fãcut control inopinat al casieriei, nu
a inventariat numerarul existent în
casierie“, au precizat anchetatorii.

Joi, 18 iunie a.c., Judecãtoria
Craiova a pronunþat sentinþa în do-
sar, ambele funcþionare fiind gãsite
vinovate. Ele au fost condamnate la
câte 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 5 ani ºi obligate sã resti-
tuie Primãriei Bucovãþ sumele sus-
trase: “Obligã în solidar inculpatele
Florea Constanþa ºi Truþã Aurica la
plata sumei de 578.205 lei cãtre par-
tea civilã U.A.T.C. (n.r. – unitatea
administrative teritorialã comuna)
Bucovãþ”. Fiecare inculpatã are de
achitat ºi 1.600 de lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Sentinþa nu este de-
finitivã, putând fi atacatã atât de pro-
curori cât ºi de inculpate la Curtea
de Apel Craiova.

La sfârºitul lunii iulie 2013, pro-
curorii Secþiei de urmãrire penalã
din cadrul Parchetului de pe  lângã
Curtea de Apel Craiova anunþau cã
au dispus punerea în miºcare a ac-
þiunii penale ºi trimiterea în judeca-
tã în stare de libertate a inculpatului
Bogdan Constantin ªtocîþã – inspec-
tor  principal de poliþie în cadrul Sec-
þiei 1 Poliþie Craiova – pentru infrac-
þiuni la regimul circulaþiei pe drumu-
rile publice. Din rechizitoriul cu nr.
313 al Parchetului a rezultat cã “în
seara de 06.04.2013, a condus pe
drumurile publice, autoturismul pro-
prietate personalã marca Skoda Oc-
tavia cu numãrul de înmatriculare
DJ-29-STO, având o îmbibaþie al-
coolicã de peste 0,80 gr./l alcool pur
în sânge, împrejurare în care a ava-

Ofiþerul Bogdan Constantin ªtocîþã de la Secþia
1 Poliþie Craiova, trimis în judecatã în 2013 de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova pentru conducerea unui autoturism sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi pãrãsirea locului
accidentului, a fost condamnat, la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, la 2 ani ºi 6 luni închisoare cu sus-

pendare pe durata unui termen de încercare de 4
ani ºi 6 luni. Sentinþa Curþii de Apel Craiova nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel. ªtocîþã a
fost acuzat cã, pe 6 aprilie 2013, seara, la volanul
maºinii personale ºi cu o concentraþie alcoolicã de
0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit trei
maºini, a rãnit o persoanã ºi a fugit.

riat trei autoturisme ºi a produs vã-
tãmarea corporalã a numitului Radu
Marin, dupã care a pãrãsit locul ac-
cidentului, fãrã încuviinþarea orga-
nelor de poliþie”. Dosarul a fost îna-
intat spre judecatã Curþii de Apel
Craiova pe 26 iulie 2013.

Reamintim cã, în seara respec-
tivã, în jurul orei 23.00, inspecto-
rul principal Bogdan Constantin
ªtocîþã, ofiþer de investigaþii cri-
minale în cadrul Secþiei 1 Poliþie
Craiova, la sensul giratoriu de la
intersecþia strãzilor „Caracal” ºi
„Henri Coandã”, a pierdut contro-
lul volanului Skodei sale ºi a intrat
în trei autoturisme. Este vorba de-
spre douã taxiuri ºi un autoturism
parcat în zonã, toate trei fiind ava-
riate. Un taximetrist a fost rãnit

uºor la un picior. La faþa locului
au ajuns poliþiºtii de la Rutierã, care
l-au testat pe colegul lor cu etilo-
testul, constatând cã avea o con-
centraþie de 0,91 mg/l alcool pur
în aerul expirat.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
joi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Cra-
iova a pronunþat sentinþa în acest
dosar. Ofiþerul craiovean a fost gã-
sit vinovat de ambele infracþiuni re-
þinute în sarcina sa, fiind condam-
nat la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6
luni de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
4 ani ºi 6 luni: „Dispune condam-
narea inculpatului ªtocâþã Bogdan
Constantin la pedeapsa de 2 ani în-
chisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de conducere pe drumurile

publice a unui autovehicul
sau tramvai de cãtre o per-
soanã care are o îmbibaþie
alcoolicã de peste 0,80 g/l
alcool pur în sânge. Dispu-
ne condamnarea aceluiaºi
inculpat la pedeapsa de 2 ani
ºi 6 luni închisoare, pentru
sãvârºirea infracþiunii de pãrãsirea
locului accidentului. Contopeºte
pedepsele aplicate urmând ca in-
culpatul sã execute pedeapsa cea
mai grea de 2 ani ºi 6 luni închi-
soare. Dispune suspendarea execu-
tãrii pedepsei sub supraveghere pe
o duratã de 4 ani ºi 6 luni ce con-

stituie termen de încercare pentru
inculpat”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Poliþistul a fost
obligat la 300 de lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat, iar sentinþa, care
nu este definitivã, poate fi atacatã
cu apel la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie.
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Prefaþate de evaluarea compe-
tenþelor lingvistice de comunicare
în limba românã, evaluarea com-
petenþelor digitale, urmatã de eva-
luarea competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie interna-
þionalã (22-26 iunie), probele scri-
se ale examenului naþional de Ba-
calaureat, sesiunea iunie-iulie
2015, vor începe exact peste o
sãptãmânã, mai exact luni, 29 iu-
nie a.c., cu testarea cunoºtinþelor
de Limba ºi literatura românã.
Pentru susþinerea BAC 2015, în
Dolj s-au înscris peste 5.700 de
absolvenþi de clasa a XII-a, la cele
16 centre de examen, adiacente
fiind trei centre de evaluare.
Cum astãzi începe ºi Evaluarea
naþionalã – proba de Limba ºi li-

MIRCEA CANÞÃR

BAC 2015: Un test al liceelorBAC 2015: Un test al liceelorBAC 2015: Un test al liceelorBAC 2015: Un test al liceelorBAC 2015: Un test al liceelor
ºi colegiilor doljeneºi colegiilor doljeneºi colegiilor doljeneºi colegiilor doljeneºi colegiilor doljene

teratura românã, urmatã de exa-
menul scris la Matematicã –, se
poate spune cã ºcoala doljeanã
este în febrã deplinã, în funcþie
de rezultatele obþinute de fieca-
re unitate de învãþãmânt putân-
du-se cunoaºte „cum stãm”. Mai
bine ca anul trecut sau staþionar.
Într-un fel sau altul, nu doar ele-
vii, ci ºi pãrinþii ºi dascãlii sunt în
aºteptarea rezultatelor. Sã reve-
nim la Bac. Ca în fiecare an, nu
lipsesc dezbaterile, nu neapãrat
la noi, unde încinse rãmân doar
comentariile politice, deºi este
umilitor cum se vorbeºte astãzi
în politicã, limba românã fiind fo-
lositã ca o bâtã, cât în presa eu-
ropeanã. În Belgia, de pildã, pe
reþelele de socializare, a rãsuflat un

subiect de examen la Istorie ºi
scandalul a inflamat toatã media.
În Franþa, ministrul Educaþiei Naþi-
onale, Najat Vallaud- Belkacem,
opineazã cã „Bacul este o impor-
tantã rânduialã care trebuie
pãstratã” ºi „toatã Franþa bate
în ritmul subiectelor de la
Bac”. Potrivit unui sondaj BVA,
82% din repondenþi considerã Ba-
cul „un examen important”, dar
numai 30% îl considerã ca „indis-
pensabil pentru reuºita în via-
þã”. Alte sondaje cautã rãspunsuri
la întrebãri fireºti, care nu lipsesc
nici în spaþiul nostru public: Este
Bacul cel mai bun mijloc de
evaluare al nivelului de cunoº-
tinþe? Este un paºaport indis-
pensabil pentru viaþa profesio-

nalã? Este un galop de sãnãta-
te pentru adevãratele exame-
ne ale vieþii? Este o dramã pen-
tru cei care nu îl trec? º.a.m.d.
În fine, dezbaterile nu ocolesc ºi
teme sensibile precum ponderea
ortografiei în notarea lucrãrilor scri-
se, interzis cu desãvârºire fiind ac-
cesul la calculatoare. Dacã norme-
le ortografice rãmân un indicator
privilegiat al nivelului cultural ºi in-
telectual ºi la noi, programa ºcola-
rã licealã – curriculumul ºcolar –
strãluceºte prin numãrul redus de
ore dedicate ortografiei ºi gramati-
cii. Se poate discuta mult pe aceas-
tã temã. Întâmplarea sau ghinio-
nul, mai degrabã, a fãcut ca, în ul-
timii ani, ministerul de resort sã nu
încapã, nici întâmplãtor, pe mâini-

le unui destoinic intelectual, alcã-
tuit cultural, cu cercetãri ºtiinþifi-
ce, expertizã realã în domeniul pe
care era chemat sã-l administre-
ze, capabil de o viziune cu adevã-
rat europeanã, altoitã pe tradiþia
învãþãmântului românesc. ªi totuºi
ceva se schimbã. În Strategia Na-
þionalã de Apãrare a þãrii, pentru
perioada 2015-2019 – O Româ-
nie puternicã în Europa ºi în lume
–, domeniile educaþional, de sãnã-
tate ºi demografic sunt distinct de-
finite, ceea ce ar putea însemna o
schimbare de paradigmã a edu-
caþiei. ªi fiindcã am vorbit de Bac
2015, sã þinem pumnii tuturor ce-
lor care, peste câteva zile, vor
intra „în primele focuri” încinse
ale vieþii.

Oferta lansatã de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj a avut la bazã Ordonanþa de Ur-
genþã nr.64/2009, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr.362/
2009 ºi prin Normele Metodologice de apli-
care ale O.U.G. nr. 64, privind gestionarea
financiarã a instrumentelor structurale ºi uti-
lizarea acestora pentru obiectivul convergent.
Conform comunicatelor ISJ Dolj, scopul ge-
neral al parteneriatului constã în creºterea
accesului la educaþie de calitate ºi asigurarea
de competenþe-cheie ºi competenþe profesi-
onale pentru 15.000 de elevi din învãþãmân-
tul preuniversitar. Obiectivul principal are mai
multe secþiuni care trebuie atinse în cadrul

Proiect de dezvoltare alProiect de dezvoltare alProiect de dezvoltare alProiect de dezvoltare alProiect de dezvoltare al
Inspectoratului ªcolar Judeþean DoljInspectoratului ªcolar Judeþean DoljInspectoratului ªcolar Judeþean DoljInspectoratului ªcolar Judeþean DoljInspectoratului ªcolar Judeþean Dolj

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
anunþat, în urmã cu ceva vreme, organi-
zarea unei proceduri de selecþie, pentru
încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entitãþi, persoane juridice, în vederea de-
punerii cererii de finanþare, pe Programul
Operaþional Sectorial al Dezvoltãrii Resur-
selor Umane (POSDRU), Axa Prioritarã I

– „Educaþia ºi formarea profesionalã, în
sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii
societãþii, bazatã pe recunoaºtere” – DO-
MENIUL MAJOR DE INTERVENÞIE 1.1 –
„Acces la educaþie ºi formare iniþialã de
calitate”. Termenul de depunere a cereri-
lor a expirat pe 15 iunie, dupã aceea fiind
desemnat un câºtigãtor.

proiectului. Astfel, se urmãreºte îmbunãtãþi-
rea performanþelor ºcolare pentru 15.000 de
elevi, prin furnizarea serviciilor de consiliere
ºi orientare ºcolarã, în vederea alegerii con-
cursului potrivit cãii de studiu, perioada de
derulare fiind de cinci luni de la semnarea
contractului de finanþare. În acelaºi interval
de timp, pentru cei incluºi în program trebuie
organizate concursuri ºi activitãþi extra-cur-
riculare, iar dobândirea competenþelor-cheie
ºi a celor profesionale, cu accent pe dezvol-
tarea culturii antreprenoriale,face parte din
strategia aleasã. Este de amintit ºi faptul cã,
printre activitãþi, se aflã managementul pro-
iectului; identificarea ºi selecþia grupului-þin-

tã; realizarea metodologiei pentru concursu-
rile judeþene, precum ºi a instrumentelor in-
formatice-suport, necesare desfãºurãrii aces-
teia; derularea concursurilor on-line; orienta-
rea ºi consilierea elevilor, în vederea alegerii
cele mai bune rute în alegerea viitoarei carie-
re, etc. Doritorii trebuia sã depunã un set de

documente, de la situaþia financiarã pânã la
experienþa în domeniu. Dupã selectarea ofer-
telor, pe 16 iunie a fost declarat un câºtigã-
tor, conform ISJ Dolj. Este vorba despre SC
„Net Integration Technologies SRL”.

CRISTI PÃTRU

Începe evaluarea în limbi
strãine, la Bacalaureat

Dupã ce au
susþinut, înce-
pând cu 8 iunie,
probele de
competenþe
lingvistice în
comunicare oralã
în limba românã,
ºi, în perioada
15-19 iunie, a
competenþelor
digitale, absol-
venþii de liceu
intrã, de astãzi,
în altã probã a examenului de Bacalaureat. Astfel, aceºtia vor
susþine, pânã pe 26 iunie, proba oralã de evaluare a competen-
þelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã.

CRISTI PÃTRU

Penitenciarul Craiova a organizat, în colaborare cu
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj, la sfârºitul sãptãmânii trecute, Bursa Locurilor de
Muncã pentru deþinuþii din regiune. La acþiune au fost

Locuri de muncã pentru deþinuþiLocuri de muncã pentru deþinuþiLocuri de muncã pentru deþinuþiLocuri de muncã pentru deþinuþiLocuri de muncã pentru deþinuþi
prezenþi trei angajatori ºi un consilier al AJOFM Dolj.
Beneficiari au fost 41 de persoane, care ar putea bene-
ficia de eliberare condiþionatã, din cadrul Penitenciaru-
lui Craiova, Centrului de Detenþie (Penitenciarul pentru

Minori ºi Tineri) Craiova ºi din cadrul Peni-
tenciarului „Pelendava”. Reprezentanþii fir-
melor prezente la eveniment au pus la dispo-
ziþie posturile vacante, iar deþinuþii au primit
informaþii legate de condiþiile de angajare, fi-
ind încurajaþi sã ocupe posturile respective
ºi au fost asiguraþi cã nu vor fi discriminaþi.
Conform precizãrilor insp.principal  Mari-
an Gînjoveanu, purtãtor de cuvânt al Peni-
tenciarului Craiova, „s-a realizat sensibiliza-
rea potenþialilor angajatori, cu scopul de a
manifesta deschidere faþã de persoanele care
au executat pedepse privative de libertate, în
aºa fel încât sã le ofere acestora ºanse egale
la angajare. Deþinuþii s-au familiarizat, la rân-
dul lor, cu aceste mãsuri preventive asigura-
te pe piaþa muncii”. CRISTI PÃTRU
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Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) a anunþat
zilele trecute cã a renunþat la în-
þelegerea cu Asocierea formatã
de Vinci-Strabag-Aktor pentru
construcþia autostrãzii Comar-
nic-Braºov. Proiectul însemna
construcþia celor 53 de kilometri
la un cost de aproape 1,8 mili-
arde de euro, întreþinerea ºi ope-
rarea autostrãzii pe o perioadã
de 26 ani. Pânã la finalul conce-
siunii, asocierea formatã de cele
trei companii urma sã primeas-
cã 8,5 miliarde de euro din par-
tea statului român. “Ofertantul
declarat câºtigãtor (asocierea
Vinci-Strabag-Aktor, n,r,) nu a
reuºit sã obþinã implicarea in-
stituþiilor financiare internaþi-
onale (BEI, BERD, IFC etc.) în
finanþarea proiectului de con-
cesiune.  Pe de altã parte, în
ipoteza unei finanþãri acorda-
te exclusiv de finanþatori pri-
vaþi, costurile de  finanþare
pentru realizarea proiectului 
ar creºte”, aratã CNADNR, într-
un comunicat de presã. Euro-
parlamentarul Marian Jean Ma-
rinescu a atras atenþia în repeta-
te rânduri, în cadrul mai multor
conferinþe de presã, în legãturã
cu aceastã autostradã, cu faptul
cã e un proiect nebancabil ºi cã
este doar o provocare politicã,
fiind vorba de interese de grup
ºi nu are nimic în comun cu re-
þeua europeanã de drumuri ºi nici
cu interesul cetãþeanului. Sã fie
de vinã preþul, dosarul Alina
Bica, dosarul Viorel Hreben-
ciuc....?! Nu se ºtie.

Proiectul Comarnic-Braºov,
nebancabil

Preþul autostrãzii Comarnic-
Braºov a crescut de la 1,2 mili-

Se impune construirea

      Varianta finalã a Master Planului General de Transport (MPGT), împreunã cu Strategia de
Implementare a proiectelor au fost transmise, luna trecutã, de Ministerul Transporturilor la
Comisia Europeanã. Toate proiectele de infrastructurã rutierã sunt propuse a fi realizate prin
mixul de fonduri europene – buget – împrumuturi externe. Numai cã acolo unde s-ar putea
accesa fonduri europene, adicã în Oltenia, nu prea se fac autostrãzi, iar acolo unde se fac
autostrãzi, se anuleazã licitaþii sau se contestã studiile de fezabilitate. Când sã rãsuflãm ºi noi
uºuraþi, cã în sfârºit, Autostrada Sibiu – Piteºti apare pe un loc prioritar pe lista de proiecte,
asta dupã ce au ieºit muncitorii de Mioveni în stradã, am aflat cã s-a contestat câºtigãtorul
studiului de fezabilitate. Asta înseamnã o întârziere de câþiva ani, dar nu e bai, cã lumea prin
Minister nu e tristã. Chiar deloc. Ne-a liniºtit fostul ministru al Transporturilor, Ioan Rus, spu-

arde euro în 2004, la 4,5 miliar-
de în 2009, ca sã ajungã în 2015
la 8,5 miliarde de euro. Preþul
nu ar trebui sã fie problema când
vorbim de justificare economi-
cã. Dar existã oare o justificare
economicã ?! Ce am vãzut în
ultimii ani, o disperare a Guver-
nului de a inventa o justificare,
demolatã de trei ori, cu argu-
mente solde  de finanþatori, fã-
cutã zob efectiv ºi asta cu ris-
cul pierderii a peste un miliard
de euro din fondurile  europene
alocate României, ba chiar cu
riscul blocãrii totale a finanþãri-
lor europene pentru autostrãzi
din cauza schimbãrii fãrã motiv
a rutei Coridorului Rin – Dunã-
re prin þara noastrã. În toamna
lui 2014, Guvernul avea o altã
socotealã, asta era înainte de
campania electoralã. Comarnic-
Braºov era prioritatea zero, iar
dupã presiunea transportatorilor,
a societãþii civile ºi chiar a Co-
misiei Europene, Guvernul s-a
vãzut nevoit sã strângã din dinþi
ºi sã o punã pe un loc trei ºi sã
ridice la rang de prioritate auto-
strada Sibiu-Piteºti. Dar ce spun
finanþatorii, de ce nu vor sã fi-
nanþeze un astfel de proiect.
Simplu, Comarnic-Braºov nu are
trafic de marfã nici actual ºi ce
e mai trist, nici potenþial, adicã,
nu are justificare economicã. Iar
motivele sunt mai mult de ordin
geografic. În primul rând bazi-
nul Origine/Destinaþie al auto-
strãzii Comarnic-Braºov este li-
mitat în partea transilvãneanã pe
tot flancul de nord ºi de est de
Carpaþii Orientali.  Atunci când
Guvernul a adãugat în Master
Plan autostrada Bacãu-Braºov,
de fapt încerca sã lãrgeascã spre
est acest bazin al autostrãzii Co-
marnic-Braºov, însã ideea este
de-a dreptul ridicolã. Cine se

poate gândi cã tirurile vor pre-
fera sã treacã de douã ori mun-
þii de la Bucureºti la Bacãu în loc
sã parcurgã DN2 direct, prin
câmpie ?! Mulþi mai adaugã la
traficul pe Comarnic-Braºov ºi
tirurile care circulã astãzi pe DN1
pe la Cheia, numai cã acest tra-
fic este unul artificial, fiind de
fapt tranzit de marfã între Mol-
dova ºi Transilvania. ªi asta pen-
tru cã vehiculele grele de marfã
nu pot ajunge din Moldova în
Transilvania decât prin pasul
Tihuþa. Restul drumurilor naþi-
onale care traverseazã Carpaþii
Orientali sunt interzise traficu-
lui greu de marfã. Puse la cap
la cap, aceste argumente ºi
multe altele, de cãtre analiºtii
pe transporturi ai Comisiei Eu-
ropene ºi ai bãncilor finanþa-
toare, au ajuns la concluzia cã
Comarnic-Braºov nu poate

atrage trafic de marfã.  Aceas-
tã lipsã a traficului de marfã
este cea care împiedicã mate-
rializarea proiectului.

Studiu de fezabilitate pentru
Sibiu-Piteºti, contestat

Dar nu numai Comarnic-Bra-
ºov e un capitol închis, sunt mari
ºanse ca ºi Sibiu-Piteºti sã fie o
poveste frumoasã, dar încheia-

tã înainte de a fi începutã. Pre-
ºedintele PNL Dolj, deputatul eu-
ropean Marian Jean Marinescu
atrãgea atenþia cã pânã în 2020
se fac în paralel douã autostrãzi
Sibiu-Piteºti ºi Sibiu-Braºov. Aºa
scrie în Masterplan. Motivul era
aºa cum am menþionat mai sus
acela de a dirija traficul cãtre
Comarnic-Braºov, pentru a face
proiectul bancabil. „De ce avem
nevoie de douã autostrãzi care
pleacã din Sibiu?! În condiþiile
în care ni se spune cã nu avem
suficienþi bani…Credeþi cã existã
trafic suficient pentru aceste
douã autostrãzi ?! Nu este sufi-
cient trafic nici pentru una, dupã
regulile europene. De ce se face
acest lucru?! Pentru a aduce tra-
fic ºi a încerca sã facã bancabil
proiectul Comarnic-Braºov, care
ºi el este pe locul trei, ca priori-
tate. Sibiu-Piteºti, dupã pãrerea

mea nu se va face pentru cã este
deja contestat studiul de fezabi-
litate, dureazã un an ºi ºapte luni
sã se refacã pentru cã aºa este
trecut în licitaþie. La alþii nu este
aºa de complicat, la noi este…”,
se întreba retoric în urmã cu o
lunã de zile, europarlamentarul
român, într-o conferinþã de pre-
sã. Compania Naþionalã de Au-
tostrãzi ºi Drumuri Naþionale
(CNADNR) a atribuit asocierii

Spea Ingineria Europea (Italia)
- Tecnic Consulting Engineering
România un contract de 29 mi-
lioane lei (6,5 milioane euro),
fãrã TVA, pentru revizuirea stu-
diului de fezabilitate al autostrã-
zii Sibiu - Piteºti. Din pãcate,
acest studiu a fost contestat...
Sibiu-Piteºti mai aºteptã, alþii
spun cã nu se va mai face.

Dar sã vedem cine are interesul
sã nu se facã Sibiu-Piteºti!

28 de vase, cu capacitãþi în-
tre 9.400 ºi 10.300 TEU vor de-
servi bazinul Mãrii Negre. Ucrai-
na este blocatã pentru cel puþin
un deceniu în statutul de zonã
tampon între UE/NATO ºi Ru-
sia. Porturile Ilichivsk ºi Odes-
sa sunt în declin. Ucraina ºi dacã
ar fi admisã sã adere la UE, pro-
cedurile ar dura minim ºase ani,

aºa cã Portul Constanþa va rã-
mâne pentru 20 de ani sau chiar
mai mult, nu doar cel mai mare
port de la Marea Neagrã, dar un
port rival al UE în acest bazin.
Ce vreau sã spun, cã va avea loc
o creºtere a traficului de con-
tainere între Asia ºi Port Con-
stanþa, destinaþia fiind desigur
jumãtatea esticã a UE. Marii
transportatori ai lumii ( CMA
CGM; Maersk; China Shipping
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Container Line; Orient Oversas
Container Lien sau Yang Ming)
ºtiu cã în 2017 prin cele patru
terminale de profil ale Portului
Constanþa va trece un numãr tri-
plu de containere, ºi ele bineîn-
þeles cã nu vor rãmâne pe che-

nându-ne cã pânã atunci se vor începe alte autostrãzi. De exemplu, Comarnic – Braºov.  Din
pãcate, nici cu acest proiect nu prea a avut noroc. Eºec lamentabil, cu miros de DNA. Mai
rãmâne de vãzut cum gestioneazã Guvernul solicitarea parlamentarilor din Dolj de la PNL, PSD
ºi PSRO care au cãzut de acord asupra conþinutului unei scrisori comune cãtre Comisia Euro-
peanã (CE), prin care cer introducerea în lista de prioritãþi pentru perioada de programare 2014
– 2020 a unei autostrãzi Lugoj-Craiova-Calafat. Prin Masterplanul General de Transport al Ro-
mâniei, aceastã rutã este prevãzutã ca drum expres, însã în perioada 2029 – 2032. Europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu a avut discuþii punctuale pe marginea acestui Masterplan cu
reprezentanþii AECOM, cu reprezentantul Jaspers, cu fostul ministru al Transporturilor, Ioan
Rus ºi nu în ultimul rând, cu Comisarul European, Corina Creþu.  S-a tras semnalul de alarmã...

iurile portului, ci vor trebui sã
ajungã în Europa.  Concluzia :
milioane de containere vor tre-
bui sã fie rãspândite în UE de
câteva sute de mii de tiruri ºi
câteva zeci de mii de trenuri
care vor tranzita România.

Acum începe marea problemã.
Pe unde vor trece aceste tiruri
??!! Autostrada Sibiu-Piteºti e
ca ºi rezolvatã ºi ºtiu bãieþii de
ce. Autostrada Oltenia-Europa,
se va face prin 2032 ºi de fapt e
un drum expres, mai rãmâne sã
vedem cum rãmâne treaba cu
Centura Bucureºti-Nord. Adicã,
nu sunt ºanse reale ca aceste ti-
ruri sã tranziteze România. Dar
totuºi pe unde vor trece aceste
tiruri ?!

Prin Bulgaria în Europa...
Europarlamentarul Marinescu

face o comparaþie cu Masterpla-
nul de Transport din þara veci-
nã, din Bulgaria ºi considerã cã
ceva „se întâmplã”, pentru cã
altfel nu îºi explicã cum bulgarii
au în Masterplan o autostradã
Sofia-Vidin, pe de o parte, iar pe
de altã parte, Sofia-Belgrad,
ceea ce înseamnã cã spre Viena
se va ajunge foarte uºor prin
Bulgaria, iar România va fi oco-
litã…Vedeþi, am gãsit ºi soluþia
pentru containerele care ajung în
România, la Portul Constanþa.
De ce sã treacã prin România,
când o pot face prin Bulgaria.
Prin România, pe unde ?! Este
foarte interesant faptul cã pre-
mierul Bulgariei, Boyko Borisov,
ajuns la Craiova cu ocazia Tri-
lateralei România-Serbia-Bulga-
ria i-a povestit premierului ro-
mân, Victor Ponta despre planu-
rile sale în materie de infrastruc-
turã, cum vrea sã lege Bulgaria
de Europa ºi cum acest proiect
ar izola automat Oltenia de Eu-
ropa. Dar din partea premieru-
lui român nu a existat nicio re-
acþie... „Bulgaria face o autostra-
dã Sofia-Vidin, adicã pe partea
cealaltã a Podului, la noi, nu este
nimic pânã-n 2030. Curios este
faptul cã la acest Masterplan,
bulgãresc este aceiaºi firmã de
consultanþã… Aºadar, ori acolo
s-au fãcut presiuni sã se intro-
ducã autostrada pe coridor eu-
ropean ºi pe reþea centralã de
drumuri europene, ori la noi s-
au fãcut presiuni asupra lor sã nu
se introducã aceastã autostradã.

Corina Creþu  i-a dat dreptate
lui Marinescu: „Oltenia nu
meritã sã fie izolatã”

Vicepreºedintele EPP  s-a în-
tâlnit recent ºi cu Comisarul Eu-
ropean, Corina Creþu, care l-a

ascultat cu mare atenþie ºi care
l-a final a spus cã este de acord
cu ceea ce susþine deputatul Ma-
rinescu ºi anume cã România
primeºte bani din Fondul de Co-
eziune, pentru cã la Bruxelles se
ºtie cã sunt douã zone extrem
de sãrace care trebuiesc ºi ele
dezvoltate : Moldova ºi Oltenia.
Europarlamentarul liberal a spus
cã nu înþelege de ce Guvernul
de la Bucureºti prin acest Mas-
terplan refuzã sã lege Oltenia de
Europa, pentru a veni mai mulþi
investitori ºi pentru a se dezvol-
ta. Nu înþelege nici motivul pen-
tru care nu se folosesc fonduri-
le europene în materie de infras-
tructurã ºi de ce sunt mai pre-
ferate fondurile de la bugetul de
stat sau se alege varianta parte-
neriatului public privat. „În plus,
pe la noi prin regiunea trece re-
þeaua centralã de drumuri euro-
pene, nu pe la Braºov ºi noi sun-
tem regiunea care aducem bani
pe Coeziune de la Bruxelles, noi
ºi cu moldovenii, din pãcate pen-
tru cã suntem sãraci, iar banii
vin pe diferenþa dintre regiuni.
ªi bani se duc în altã parte prin
proiecte. Existã autostrada Sze-
ged-Novi Sad-Belgrad-Nis, Bel-
grad e gata de 30 de ani, între
timp, sârbii din sãrãcia lor au
fãcut Novi Sad-Belgrad, iar îm-
preunã cu ungurii s-au dus pânã
la Szeged. Bulgarii au anunþat cã
vor face pânã-n 2016 autostra-
da Sofia-Nis. În momentul ace-
la zona asta va fi ocolitã defini-
tiv”, susþine Marinescu.

Propuneri de modificare
a Master Planului din partea
CDR SV Oltenia

Consiliul pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia a ho-

Autostrãzii Oltenia-Europa!!!
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tãrât pe 15 iunie 2015, transmi-
terea memoriului comisarilor eu-
ropeni : Corina Creþu – pentru
politicã regionalã; Violete Bulc –
comisar politicã transport ºi Jyr-
ki Katainen – vicepreºedintele
pentru Jobs, Grwt, Investment
and Competitiveness, în vederea
aprobãrii Master Planului Ge-
neral de Transporturi 2014-
2020 ce cuprinde solicitarea de
includere a proiectelor aferen-
te tronsoanelor de autostrãzi ºi
drumuri expres care conectea-
zã regiunea Sud-Vest Oltenia cu
Europa de Vest. Este vorba de
Hotãrârea nr 16 din 15.06.2015.
„…În conformitate cu MPGT al
României, proiectele majore de
infrastructurã rutierã din regiu-
nea Sud-Vest Oltenia nu au fost
incluse în lista proiectelor prio-
ritare... Având în vedere politica
europeanã de coeziune, ce ur-
mãreºte dezvoltarea echilibratã a
regiunilor, este imperios necesar
ca una dintre cele mai sãrace re-
giuni ale României ºi implicit ale
Uniunii, Sud-Vest Oltenia, sã fie
conectatã direct la reþeaua cen-
tralã a Europei. Lista de proiec-
te ce urmeazã a fi finanþate în
perioada 2014-2020 cuprrinde 12
proiecte din care doar 5 aparþin
reþelei centrale, celelalte 7 apar-
þinând reþelei globale. Acest lu-
cru demonstreazã cã MPGT nu
a fost elaborat pe baza reco-
mandãrilor Comisiei Europe-
ne... În situaþia în care princi-
palul document ce statuteazã in-
vestiþiile în domeniul infrastruc-
turii de transport MPGT va fi
aprobat în aceastã variantã, oco-
lind zona de Sud-Vest, Oltenia
va rãmâne izolatã...”, se con-
semneazã în Memoriu trimis la
Bruxelles de cãtre Consiliul pen-
tru Dezvoltarea Regionalã Sud-
Vest Oltenia.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Papa Francisc ºi anti-capitalismul.Papa Francisc ºi anti-capitalismul.Papa Francisc ºi anti-capitalismul.Papa Francisc ºi anti-capitalismul.Papa Francisc ºi anti-capitalismul.

Spre o eticã a dreptãþiiSpre o eticã a dreptãþiiSpre o eticã a dreptãþiiSpre o eticã a dreptãþiiSpre o eticã a dreptãþii
S-a tot scris – ºi se scrie aproape

cotidian – despre implicarea Papei
Francisc în problemele lumii actuale,
cu o insistenþã ºi o francheþe rar întâl-
nite nu numai în lungul ºir al predece-
sorilor sãi, dar ºi în acela al politicie-
nilor mai vechi ori mai noi. A spune cã
aproape nimic nu anunþa, la alegerea
sa din primãvara lui 2013, o expertizã
atât de clar articulatã din punct de ve-
dere social ºi, mai ales, cu implicaþii
nemijlocite în politica lumii, de-acum
globalizate, e deja o evidenþã. Cu si-
guranþã cã o explicaþie se gãseºte în
propria sa biografie, ca slujitor al Dom-
nului în dioceze periferice din Buenos
Aires, în care cunoaºte ºi contestã
sãrãcia ºi violenþa generate ºi întreþi-
nute de injustiþia socialã, din care îºi
va face una din þintele atacurilor sale
de pa Scaunul Pontifical.

Ar trebui, cred, amintite mereu luã-
rile sale de poziþie anterioare Papatu-
lui în care se pot descifra liniile de for-
þã ale unei adevãrate filosofii, fruct al
unei vocaþii asumate din tinereþe, dar
ºi al unei culturi pe mãsurã, el fiind,
cum se uitã prea uºor, un licenþiat în
filozofie. Politic, de decenii Papa s-a
declarat un frecvent ºi combativ ina-
mic al „gândirii unice”.

Într-o reuniune episcopalã latino-
americanã din 2007, el declara cã „Ne-
dreapta distribuþie a bunurilor persis-
tã, creând o situaþie de pãcat social
strigãtoare la cer ºi limiteazã o viaþã
mai bunã pentru atât de mulþi dintre
fraþii noºtri”.

Un gând cât o doctrinã, se poate spu-
ne, pe care de altfel Papa n-a prididit
sã-l reia, în cei doi ani de papat, ori de
câte ori i s-a ivit prilejul, cu o claritate
demnã de un mesaj creºtin, cu un curaj
ce i-a surprins pe oamenii politici, din-
tre cei mai puternici ai Planetei.

Aflat, sâmbãtã ºi duminicã, la Tori-
no, într-o vizitã ecleziasticã, Papa Fran-
cisc ºi-a reluat – aº putea spune printr-
un efort de resistematizare a propriei
sale gândiri care, eludând politicul in-
stituþionalizat ºi „canonizat”, surcla-
sând orice tentaþie de naturã doctri-
narã – campania sa împotriva sistemu-
lui economic dominant astãzi în lume.
„E necesar – a decretat el în faþa mul-
þimii adunate în piaþa Domului, alcã-
tuite din muncitori ºi din întreprinzã-

tori – sã se treacã de la economia or-
ganizatã de cãtre capital la cea orien-
tatã de cãtre binele comun”.

Câþiva mici întreprinzãtori (prezen-
þa lui Sergio Marchione, administra-
torul delegat al lui Fiat, s-a mulþumit
cu… discreþia!) i s-au plâns de neca-
zurile lor, afirmându-ºi însã ºi decizia
de a continua sã lupte, în pofida crizei
ºi a crizelor, ca ºi a obtuzitãþii politi-
cienilor, pentru a menþine locurile de
muncã ºi a face faþã concurenþei inad-
misibile a multinaþionalelor. Papa le-a
rãspuns pe mãsurã („Vã declar fãrã
retoricã faptul cã aveþi curaj: sunteþi
artizanii viitorului”), reiterându-ºi ata-
cul sã predilect la adresa sistemului
economic: „Sãrãcii sunt victimele ine-
chitãþii economiei noastre. E jalnic sã
vezi în aceste zile persoane tratate ca
mãrfuri. La noi, cel ce nu produce sfâr-
ºeºte prin a fi exclus, ca un obiect de
unicã folosinþã. Nu ideologiei banului
care îngãduie celor puþini sã se îmbo-
gãþeascã în ciuda crizei, în timp ce cei
mai mulþi sãrãcesc pânã la înfometa-

re”. Nici fenomenul corupþiei, revenit
la ordinea zilei în Italia, dar difuz acum
în toatã lumea, n-a fost trecut cu ve-
dea.  Mai ales cã, pentru Papa Fran-
cisc, care cu puþin timp în urmã, la
Napoli, exortase femeile sã se sustra-
gã din cercul mafiotic al Camorrei, de-
nunþându-i pe vinovaþi, corupþia repre-
zintã ºi o sursã, una dintre cele mai
feroce, ale violenþei.

Urmãrindu-l îndeaproape în aceºti
puþin peste doi ani de episcopat ro-
man, nu reuºesc sã mã sustrag unei
reflecþii incitante: cum e posibil ca
Papa sã-ºi asume, în numele Bisericii,
Catolice, dar nu numai, un program
social, cu vãdit mesaj politic ºi, de ce
nu, ideologic, pe care, în discursul pu-
blic cam de peste tot el trezeºte mai
degrabã rezerve, acuzabil, se spune,
ba chiar acuzat, de „redundanþe” co-
munistoide? O temã de reflecþie, mã
încumet sã cred, care, departe de a-ºi
fi epuizat actualitatea, ne va incita cât
de curând în forme ce-ar putea sã rea-
loce morbul unei altfel de violenþã.

Cel de-al doilea invitat al lui
Nicolae Coande în cadrul eve-
nimentului cultural „Artistul în
timpul sãu” este eseistul ºi pro-
fesorul universitar Ionel Buºe.
De mai mulþi ani invitat al unor
prestigioase universitãþi din Eu-
ropa ºi America Latinã, unde
susþine conferinþe ºi prelegeri pe
tema imaginarului, Ionel Buºe
este una dintre figurile Craiovei
intelectuale. El va susþine mâi-
ne, 30 iunie, de la ora 13.00,
conferinþa „Mitologii actuale
ale violenþei” ºi va vorbi de-
spre cele mai recente cãrþi ale

Scriitorul Ionel Buºe, invitatScriitorul Ionel Buºe, invitatScriitorul Ionel Buºe, invitatScriitorul Ionel Buºe, invitatScriitorul Ionel Buºe, invitat
la Biblioteca „Omnia” în cadrulla Biblioteca „Omnia” în cadrulla Biblioteca „Omnia” în cadrulla Biblioteca „Omnia” în cadrulla Biblioteca „Omnia” în cadrul

proiectului proiectului proiectului proiectului proiectului „Artistul în timpul sãu”„Artistul în timpul sãu”„Artistul în timpul sãu”„Artistul în timpul sãu”„Artistul în timpul sãu”
sale, dintre care douã au fost
publicate la prestigioasa editu-
rã francezã L’Harmattan. In-
trarea publicului este liberã.

Ionel Buºe este eseist, pro-
zator, profesor universitar de fi-
losofie la Universitatea din Cra-
iova, director al CSIR „Mircea
Eliade” ºi al revistei „Symbo-
lon”, editatã împreunã cu Insti-
tutul de Filosofie din Lyon. A pu-
blicat peste 200 de studii ºi arti-
cole în reviste din þarã ºi strãinã-
tate, a coordonat 18 volume co-
lective, a îngrijit ºi prefaþat 10 tra-
duceri, a participat la peste 40 de

colocvii internaþionale în Franþa,
Italia, Brazilia, Mexic, Portugalia,
Belgia ºi a apãrut cu studii în tot
atâtea reviste ºi volume interna-
þionale din aceste þãri.

Iniþiat de curând de scriitorul
Nicolae Coande, proiectul „Ar-
tistul în timpul sãu” este menit
sã aducã artistul român, cu pre-
cãdere cel craiovean, în faþa pu-
blicului sãu, în încercarea de a
contribui la cunoaºterea artiºtilor
din urbe de o manierã mai deci-
sã, cu tot ceea ce înseamnã mun-
ca ºi opera acestora, fie cã sunt
scriitori, regizori, artiºti plastici,

poeþi sau organizatori ai unor eve-
nimente culturale. Autorul proiec-
tului þine la ideea de generaþie de
spirit, în cadrul cãreia au loc
schimburi de idei, dezbateri ºi chiar
polemici culturale – toate acestea
iniþiate pentru ca „gustul pentru arte

ºi ideea de prietenie sã nu disparã
din oraº”. Întâlnirile de acest gen
vor avea loc lunar la Biblioteca
Francezã „Omnia”. Primul invitat
a fost, în luna mai, regizorul Bog-
dan Cristian Drãgan.

 MAGDA BRATU

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj va organiza mâine, 23 iunie, ora 11.00, vernisajul expoziþiei „Simfonia
culorilor (IV)”, care îi va bucura pe iubitorii artei plastice cu creaþii semnate
Lia Maria Gaºpar. Absolventã a ªcolii Populare de Artã „Cornetti” din Craio-
va – secþia Picturã (clasa profesorilor Ion Hagiescu ºi Paraschiva Mitricã) ºi a
Institutului Politehnic din Timiºoara, Lia Gaºpar are o activitate expoziþionalã
de peste 40 de ani, prezentându-ºi lucrãrile în cadrul unor „personale” sau
expoziþii colective la Craiova, dar nu numai.

«În decursul anilor am pictat puþin, în limita timpului disponibil. Prima
expoziþie personalã am realizat-o dupã cinci ani de la absolvirea facultãþii. A
fost o expoziþie cu 147 tablouri de colaje pentru copii, la Galeria de Artã
„Cromatic” din Craiova. Pãºind în concediu nelimitat (la pensie), am lu-
crat însã foarte mult. Am participat la expoziþii de grup la Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, la Galeria „Cromatic”, la Casa de Culturã din Cala-
fat, Casa de Culturã Vidin, Galeriile „Theodor Aman” ºi în holul Filarmoni-
cii Oltenia din Craiova. Expoziþii personale am avut la Casa Universitarilor,
Casa de Culturã a Armatei, 7 expoziþii personale la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” ºi alte 5 expoziþii la Galeria „Cromatic», a precizat artista.

MAGDA BRATU

Artista Lia Gaºpar deschide expoziþiaArtista Lia Gaºpar deschide expoziþiaArtista Lia Gaºpar deschide expoziþiaArtista Lia Gaºpar deschide expoziþiaArtista Lia Gaºpar deschide expoziþia
„„„„„Simfonia culorilor”Simfonia culorilor”Simfonia culorilor”Simfonia culorilor”Simfonia culorilor” la Galeria „Cromatic” la Galeria „Cromatic” la Galeria „Cromatic” la Galeria „Cromatic” la Galeria „Cromatic”
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Într-o atmosferã ten-
sionatã, astãzi are loc
summitul UE în cadrul
cãruia Grecia trebuie sã
facã noi propuneri pen-
tru a ajunge la un acord
ºi a evita o încetare de
plãþi. Ministrul grec de
finanþe Yanis Varoufakis
a pus deja presiune pe
Angela Merkel, apreciind
cã pe cancelarul german
îl aºteaptã „o alegere di-
ficilã”. Responsabilii eu-
ropeni dau asigurãri cã
mingea este în terenul
Atenei înainte de aceas-
tã reuniune crucialã de la
Bruxelles, dar ministrul
Yanis Varoufakis face
apel la rândul sãu la ºefa guvernului fe-
deral german, aflatã în prima linie a ne-
gocierilor, sã îºi asume responsabilitãþile
care îi revin. Angela Merkel poate „intra
într-un acord onorabil cu un guvern care
a refuzat programul de salvare” ºi aspirã
la o soluþie negociatã. Sau poate sã cede-
ze sirenelor guvernului sãu, care o încu-
rajeazã sã se debaraseze de singurul gu-
vern grec care este fidel principiilor sale
ºi care poate conduce poporul grec pe
drumul reformei”, a scris el într-un arti-

Turcia condamnã
declaraþiile premierului
belgian referitoare
la ”genocidul” armean

Turcia a condamnat recunoaºterea de cã-
tre premierul belgian Charles Michel a ge-
nocidului împotriva armenilor comis de oto-
mani în timpul Primului Rãzboi Mondial.
„Evenimentele tragice care au avut loc între
1915 ºi 1917 în timpul ultimului guvern al
Imperiului Otoman trebuie sã fie calificate
drept genocid ºi aceasta este poziþia guver-
nului belgian”, a declarat joi Charles Mi-
chel în faþa parlamentului belgian, rãspun-
zând întrebãrilor puse de cãtre doi aleºi din
cadrul majoritãþii sale. Aceste declaraþii „nu
sunt nici acceptabile, nici scuzabile”, a re-
acþionat Ministerul turc de Externe într-un
comunicat dat publicitãþii, adãugând cã pre-
mierul belgian „a politizat” acest subiect.
Declaraþiile „deformeazã faptele istorice ºi
neglijeazã legile”, a estimat MAE turc, aver-
tizând în legãturã cu eventuale consecinþa
asupra relaþiilor dintre Ankara ºi Bruxelles.
Parlamentul European a adoptat în aprilie
o rezoluþie care recunoaºte genocidul împo-
triva armenilor, decizie ce a stârnit mânia
Turciei. Ankara neagã faptul cã Imperiul Oto-
man a organizat masacrarea sistematicã a
populaþiei armene de pe teritoriul sãu în acea
perioadã ºi respinge termenul de ”genocid”
utilizat de cãtre Armenia, dar ºi de cãtre nu-
meroºi istorici ºi þãri, printre care Franþa,
Italia ºi Rusia.

Jurnalist Al-Jazeera,
reþinut la Berlin

 La cererea Egiptului, un jurnalist al
postului de televiziune Al-Jazeera a fost reþi-
nut pe aeroportul din Berlin, în Germania.
Ahmed Mansour, angajat la serviciul în lim-
ba arabã al acestui post de televiziune din
Qatar, a fost reþinut în timp ce se pregãtea sã
urce la bordul unui avion cu destinaþia Doha.
Un oficial al poliþiei germane a declarat cã
Mansour a fost plasat în detenþie în baza unui
mandat internaþional de arestare emis de
autoritãþile egiptene. Conform unui purtã-
tor de cuvânt al poliþiei germane, jurnalistul
reþinut a fost transferat la Parchet, care ur-
meazã sã se pronunþe asupra unei proceduri
de extrãdare. Un tribunal din Cairo l-a con-
damnat pe Mansour la 15 ani de închisoare
anul trecut pentru cã a torturat un avocat în
Piaþa Tahrir, în iunie 2011. Potrivit Al-Jaze-
era, aceastã acuzaþie este absurdã ºi falsã.
Jurnalistul Al-Jazeera reþinut la Berlin deþi-
ne douã cetãþenii: egipteanã ºi britanicã. Re-
laþiile dintre postul de televiziune din Qatar
ºi Cairo sunt foarte tensionate. Trei jurna-
liºti ai postului de televiziune din Qatar au
fost arestaþi în 2013, apoi judecaþi. Cairo
acuzã postul Al-Jazeera ºi Doha cã oferã spri-
jin confreriei islamiste Fraþii Musulmani a
lui Mohamed Morsi, primul preºedinte ales
democratic în Egipt dar destituit ºi arestat
de armatã în iulie 2013.

China, Coreea de Sud
ºi Japonia intenþioneazã
sã organizeze un summit
trilateral la toamnã

China, Coreea de Sud ºi Japonia intenþi-
oneazã sã organizeze un summit trilateral la
toamnã, cu ocazia cãruia premierul japonez
Shinzo Abe ºi preºedinta sud-coreeanã Park
Geun-hye ar putea avea prima lor întâlnire
bilateralã, relateazã cotidianul nipon Nik-
kei, în pagina electronicã. Potrivit Nikkei,
summitul ar putea avea loc în septembrie sau
noiembrie, la Seul, la Busan sau pe Insula Jeju.
O decizie în acest sens urmeazã sã fie anunþa-
tã la începutul sãptãmânii viitoare, dupã o
întrevedere, la Toyo, între ministrul japonez
de Externe Fumio Kishida ºi omologul sãu sud-
coreean Yun Byung-se. Ultimul summit între
cei trei giganþi economici din Asia de Est a
avut loc acum trei ani, la Beijing.

O persoanã a fost ucisã ºi alte nouã
rãnite cu focuri de armã în cursul unei
serbãri pe un teren de baschet la Detroit,

Mii de persoane au participat la un marº, sâmbãtã, în
centrul Londrei, pentru a manifesta împotriva planurilor Gu-
vernului conservator recent reales de a reduce cheltuielile
publice. Manifestanþii, care au afiºat pancarte în care ce-
reau “încheierea austeritãþii acum”, s-au adunat în faþa se-
diului Bãncii Angliei, în Cartierul Financiar din Londra, dupã
care au defilat pânã la Parlament. “Cred cã existã o nevoie
realã de a încheia austeritatea”, a declarat Anna Rachel, o
chelneriþã. “Guvernul pare obsedat de tãierea beneficiilor
persoanelor tinere aflate în cãutare de lucru”, a denunþat
ea. Conservatorii din Marea Britanie au câºtigat în mod
neaºteptat majoritatea absolutã la alegerile desfãºurate luna
trecutã, dupã cinci ani de implementare a unor politici axa-
te pe reducerea cheltuielilor publice. Guvernul britanic a
anunþat cã intenþioneazã sã scadã cu încã 12 miliarde de
lire sterline (aproximativ 19 miliarde de dolari) cheltuielile
cu prestaþiile sociale, argumentând cã nivelul ridicat al da-
toriei publice ar face Marea Britanie vulnerabilã în cazul
unei noi crize financiare globale.

Zi decisivã pentru GreciaZi decisivã pentru GreciaZi decisivã pentru GreciaZi decisivã pentru GreciaZi decisivã pentru Grecia

col care  a apãrut ieri în ziarul german
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Guver-
nul lui Alexis Tsipras estimeazã cã a fã-
cut deja numeroase concesii ºi cã pre-
zintã un catalog coerent de reducere a
cheltuielilor, creºtere a veniturilor ºi re-
forme structurale, însã un apropiat al
prim-ministrului nu a exclus sâmbãtã noi
ajustãri, dupã o sãptãmânã în care depo-
nenþii greci ºi-au accelerat retragerile ban-
care. „Vom încerca sã ne completãm pro-
punerea pentru a ne apropia de o soluþie”,

a declarat pe postul
Mega ministrul de stat
Alekos Flambouraris.
„Câteva concesii” sunt
încã posibile dacã douã
condiþii „indispensabi-
le” sunt acceptate de
cãtre creditori: „o re-
laxare bugetarã” ºi o
restructurare a datoriei.
Printre ajustãrile evo-
cate se numãrã ºi ac-
celerarea suprimãrii
pensionãrilor anticipa-
te, aplicând aceastã de-
cizie din 2016 ºi nu
progresiv. Nimic altce-
va nu a transpirat însã
din intenþiile lui Alexis
Tsipras care, recent

revenit din Rusia, a reunit în cursul dupã-
amiezii echipa greacã de negociere, din
care fac parte Yanis Varoufakis ºi minis-
trul adjunct al afacerilor externe, Euclide
Tsakalotos. O ºedinþã de guvern a fost con-
vocatã ieri la ora localã 11.00. Nicio con-
vorbire telefonicã între Alexis Tsipras ºi
preºedintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, nu  fusese anunþatã, chiar
dacã Comisia Europeanã a calificat vineri
drept probabilã o astfel de convorbire în
cursul weekendului.

Marº antiausteritate, la Londra

SUA: Atacuri armate la Detroit ºi Philadelphia
unde erau prezenþi numeroºi copii. Unul
dintre rãniþi se afla în stare criticã, a in-
dicat poliþia, adãugând cã este în cãuta-

rea suspecþilor. Mai mulþi copii erau pre-
zenþi la aceastã serbare, a declarat res-
ponsabilul adjunct al poliþiei, Steve Do-
lunt. Potrivit lui, una dintre persoanele
prezente la eveniment ar putea sã fi fost
luatã drept þintã în mod deliberat, cele-
lalte persoane aflându-se „în locul ne-
potrivit la momentul nepotrivit”. Cel pu-
þin trei femei figureazã printre persoa-
nele atinse de gloanþe. Detroit (statul
american Michigan), altãdatã capitala
construcþiei de automobile americane, a
ieºit anul trecut din faliment, dupã un în-
delungat proces judiciar ºi o reeºalonare
a datoriei sale care ajunsese la 18 miliar-
de de dolari. Aproximativ la aceeaºi orã
(21:00 ora localã), o persoanã neidenti-
ficatã deschidea foc automat la întâm-
plare asupra petrecãreþilor la un picnic
în alt oraº american, Philadelphia (Pen-
nsylvania), rãnind ºapte persoane. Prin-
tre acestea se aflau doi copii, unul de
doi ani, altul de zece, care au fost spita-
lizaþi în stare criticã.
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O altã adresã de pominã

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:55

Dupã ce s-au chinuit ( de
douã ori ) sã-ºi croiascã dru-
mul prin liceu, pe ofiþerii
Schmidt ºi Jenko  îi aºteaptã
alte încercãri grozave, pentru
cã acum vor trebui sã lucreze
sub acoperire într-un colegiu
local. Dar atunci când Jenko îºi
întâlneºte sufletul pereche în
echipa de atletism, iar Schmidt
reuºeºte sã se infiltreze în
boema artisticã a facultãþii...

Detectivul Alex Cross

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Alex Cross, celebrul detectiv
psiholog din romanele lui
James Petterson, face trecerea
pe marele ecran în interpreta-
rae lui Tyler Perry. Neîntrecut în
a citi indicii, Alex Cross dã de
probleme când în cale îi iese
un criminal în serie sadic. Cei
doi devin protagoniºtii unui joc
de-a ºoarecele ºi pisica, iar
curând lucrurile vor deveni
extrem de personale pentru
detectiv, care va fi împins pânã
la limita moralitãþii de ºicanele
oponentului sãu.

Alien vs. Predator –
Requiem

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Locuitorii unui mic oraº îºi
duc liniºtiþi vieþile pânã în
ziua când asupra lor se
aruncã cel mai fioros duº-
man pe care l-a cunoscut
vreodatã umanitatea: peri-
culoasa rasã extraterestrã
cu acid în loc de sânge,
aflaþi în continuare în rãzboi
cu vajnicii Predatori...

LUNI - 22 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:55 Foc încruciºat
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Impact global
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Hai-Hui
18:30 Discover România
18:40 Hoaþa (R)
2010, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Cãlãtorie în centrul

Pãmântului
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
02:00 Andografia zilei
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Zestrea românilor
04:35 Vorbeºte liber!
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:10 Concert din muzicã de

Bach
21:30 Telerecital
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Filmul de artã
00:50 Momentart
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 Replay
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Arte, carte ºi capricii
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

07:45 Rio 2
09:25 Mandela: Lungul drum

spre libertate
11:55 Cine-i Urechilã?
13:10 Familia Stone
14:55 O altã adresã de pominã
16:45 Pe platourile de filmare
17:15 Transformers: Extermi-

narea
20:00 Detectivii din California
21:00 În pragul dezastrului
21:30 Jucãtorii
22:00 Hercule
23:40 Ea
01:45 O soþie pentru Barry
03:15 Zulu
05:00 Detectivii din California
06:00 Uriaºul de fier

HBO

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

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Detectivul Alex Cross
2012, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Detectivul Alex Cross (R)
2012, SUA, Crimã, Mister, Thriller

PRO TV

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

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Robin ºi Marian (R)
14:30 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie (R)
16:30 Uite cine vorbeºte acum!

(R)
18:30 Nu vrea ºi pace!
20:30 Naufragiaþi
22:30 Alien vs. Predator –

Requiem
00:30 Victimele (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Insula iubirii (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Secrete de stil (R)
07:45 Râzi ºi câºtigi (R)
08:20 Jurnalul STV Junior (R)
09:00 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Mondenii
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Casa: construcþie ºi

design (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
20:30 Rãzbunatorul
2006, SUA, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Rãzbunatorul (R)
2006, SUA, Thriller
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Tragere la sorþi UEFA,

turul 1 ºi 2 preliminar
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat "MARE

Gala de Bãtaie"
20:00 SuperKombat "MARE

Gala de Bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Pranked. Farsa secolului!
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
seninluni, 22 mai - max: 24°C - min: 13°C

$
1 EURO ........................... 4,4881 ............. 44881
1 lirã sterlinã................................6,2907....................62907

1 dolar SUA.......................3,9662........39662
1 g AUR (preþ în lei)........152,7885.....1527885

Cursul pieþei valutare din 22 mai 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii luni, 22 iunie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Întors pe Dos

Ora: 14:00 (3D)

Gen film: Animaþie, Comedie, Dramã

Jurassic World

Ora: 16:00 (3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller

cuvântul libertãþii / 11luni, 22 iunie 2015 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Marele Gatsby

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:55

Mintea strãlucitã ºi plinã de
imaginaþie a scenaristului,
producãtorului ºi regizorului
Baz Luhrmann a dat viaþã
ecranizãrii romanului „Marele
Gatsby”, scris de F. Scott Fit-
zgerald. În adaptarea sa regizo-
rul îmbinã vizualul, sunetul ºi
povestea în 3D, oglindind
epoca petrecerilor din perioa-
da jazzului descrisã de Fitzge-
rald ...

Asasinul din Bangkok

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Viaþa asasinului anonim cu-
noaºte o schimbare radicalã
atunci când se duce în Thailan-
da pentru a comite o serie de
crime plãtite. Joe (Nicolas
Cage), un om neîndurãtor, se
aflã în Bangkok pentru a exe-
cuta patru duºmani, la cererea
unui mafiot pe nume Surat. El îl
angajeazã pe Kong (Shahkrit
Yamnarm), un puºti de pe
stradã ºi hoþ de buzunare,
pentru a-i face comisioanele,
cu intenþia de a-ºi acoperi
urmele...

Joc în doi

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Shante Smith (Fox) este
frumoasa directoare a unei
agenþii de publicitate care
se pare cã are o viaþã perso-
nalã foarte bine organizatã;
ºi ea, ºi preietenul ei. Relaþia
cu Keith (Chestnut), un
avocat chipeº, este invidiatã
de toate prietenele ei, pânã
într-o searã când îl vãd pe
Keith într-un bar cu o altã
femeie...

MARÞI - 23 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Prin Þara zânelor
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Tratament de ºoc
1973, Italia, Crimã, Mister,

Thriller
01:25 În grãdina Danei
01:50 Prin Þara zânelor (R)
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Concert din muzicã de

Bach
13:30 Telerecital
14:00 Naturã ºi aventurã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:00 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:30 Transformers: Extermina-
rea

10:15 Fãrã complicaþii!
11:50 Jucãtorii
12:20 În pragul dezastrului
12:50 Pantani: Moartea unui

ciclist
14:25 Lucas, spaima furnicilor
15:55 Marele Gatsby
18:15 Þestoasele Ninja
20:00 Cinci ani
21:35 Knick
22:30 Knick
23:30 Zulu
01:15 Cum trãiesc acum
02:55 Povestea lui Lizzie

Borden
04:25 Ultima dorinþã a lui Nobel
06:00 Lucas, spaima furnicilor

HBO

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

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Asasinul din Bangkok
2008, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Asasinul din Bangkok (R)
2008, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
04:00 I Like IT (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

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

08:30 La Mãruþã (R)
10:00 La bloc (R)
11:45 La bloc
13:15 Nu vrea si pace! (R)
15:00 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie (R)
17:00 Maestrul deghizãrilor (R)
18:30 Cumplitul adevãr
20:30 Impuls
22:30 Joc în doi
00:30 Apel misterios (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Titanic II
2010, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 AP
Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
08:20 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de Stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
20:30 Sfârºitul lumii
2005, SUA, Germania, Canada,

Acþiune, Dramã, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Sfârºitul lumii (R)
2005, SUA, Germania, Canada,

Acþiune, Dramã, SF
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

Insidious: Capitolul 3

Ora: 18:30 20:30

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
CN TRANSELECTRICA SA,

ST Craiova, cu sediul în Craio-
va, str. Brestei, nr. 5, Telefon
0251/307100, ce intenþioneazã
sã solicite de la A.N. Apele Ro-
mane – ABA Jiu, reactualizarea
avizului de gospodãrire a ape-
lor pentru realizarea lucrãrii de
investiþie: ,,LEA 220kV dc Os-
trovu 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 produc-
þie nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de reactuali-
zare a avizului este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului sau A.N.
Apele Romane – A.B.A. Jiu Cra-
iova, strada N.Romanescu, nr.
54, telefon 0251/426655, dupã
data de 08.06.2015.

Primãria comunei Galicea
Mare, jud. Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea
postului contractual  vacant de
ªOFER, TREAPTA I în cadrul
COMPARTIMENTULUI TRANS-
PORT în data de 14.07.2015,
orele 10,00 – Proba scrisã ºi în
data de 16.07.2015, orele 10,00
– Interviul. Relaþii suplimenta-
re: la Primãria comunei Galicea
Mare, str. Calafatului, nr. 17,
Jud. Dolj – persoana de con-
tact Panaitescu ªtefania – Cã-
tãlina, tel: 0251/316004.

Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia SA,

Craiova, str. Brestei nr. 133, jude-
þul Dolj, titular al proiectului de in-
vestiþii din fonduri proprii “Alimen-
tare cu apã în lungime de L=1040
ml ºi canalizare menajerã ape uzate
menajere în lungime de L=520ml,
anunþã publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în Craio-
va, str. Henry Ford, (1863-1947),
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L – V, între
orele 9 – 14 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet:www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei etapei de în-
cadrare panã la data de 27.06.2015.

CONSILIUL Local al Oraºului
Dãbuleni închiriazã, prin licitaþie
publicã, suprafaþa de 368ha pajiº-
te ce aparþine domeniului privat al
Oraºului Dãbuleni. Licitaþia va
avea loc miercuri, 1 iulie  2015, la
sediul Consiliului Local, Strada
Unirii, nr.15. Pot participa la licita-
þie persoane fizice ºi juridice cu
domiciliul/sediul în Oraºul Dãbu-
leni care deþin în proprietate bovi-
ne, ovine, caprine ºi ecvidee înscri-
se în RNE ºi în registrul agricol al
Oraºului Dãbuleni. Ofertele se vor
depune pânã la 29 iunie 2015 la
sediul Consiliului Local. Informaþii
suplimentare privind preþul de
pornire al licitaþiei, al modului de
intrare în posesia documentaþiei
ºi a condiþiilor de platã se pot obþi-
ne la sediul Consiliului Local ºi la
telefon 0251/33.43.17.

COMUNA SCAEªTI
ORGANIZEAZÃ ÎN DATA DE
28 IUNIE 2015 MEMORIALUL

„ GHEORGHE CALOTÃ”
ZIUA COMUNEI SCAEªTI
CE SE DESFÃªOARÃ ÎN

SATUL VALEA LUI PÃTRU.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie ºi
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570.
Proaspãt pensinatã, do-
resc sã îngrijesc copil.
Telefon: 0728/064.730.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

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

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunãtã-
þiri, teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 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, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vînd casã ºi teren intra-
vilan 2000 (curte, grãdi-
nã, vie, pomi, pãdure,
salcîmi), comuna Drãgo-
teºti, sat Buzduc, judeþul
Dolj ºi 5 ha extravilan, la
30 km de Craiova. Tele-
fon: 0740/295.533 ºi
0744/789.725.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã 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 Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.
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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.

Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - 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.

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 Craio-
va, vie, pomi, deschide-
re 22m. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

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 in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de culoa-
re roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie 2009,
1,6 benzinã, unic proprie-
tar, proprietar, particular.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0744/125.779.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar ( flex) D 125/ 850W,
canistrã aluminiu nouã20
litri, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã
D 600. Telefon: 0251/
427.583.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.

Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie 6
persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/
446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare (zã-
velci, 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 Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând 2 gropi boltite cimitir
Sineasca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã 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.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam
2,5 lei/buc, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”! S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.

Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic- cu-
tii 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 Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane ve-
teran. Telefon: 0764/
242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
Închiriez apartament 2
camere, parter Craiovi-
þa Nouã. Telefon: 0746/
056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie, rog
seriozitate, caut femeie
serioasã, cãreia sã-i pla-
cã la þarã 55 / 60 ani.
Telefon: 0764/635.126.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pen-
tru prietenie sau cãsã-
torie. Telefon: 0251/
421.727.

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

Echipa de Juniori C a Univer-
sitãþii Craiova a pierdut ieri dimi-
neaþã, la Buftea, finala Campio-

Au jucat mai bine, au avut ºi avantaj, dar…

Juniorii C ai Universitãþii, învinºiJuniorii C ai Universitãþii, învinºiJuniorii C ai Universitãþii, învinºiJuniorii C ai Universitãþii, învinºiJuniorii C ai Universitãþii, învinºi
în finala Campionatului Naþionalîn finala Campionatului Naþionalîn finala Campionatului Naþionalîn finala Campionatului Naþionalîn finala Campionatului Naþional

Academica Argeº – Universitatea Craiova 3-1
Au marcat: Baicu 21, Zade 41, Poda 46 / Zbona 16
Academica: Dragoº Petriºor – Andrei Oreviceanu, Iulian Tudirenchi,

Ionuþ Putaru, George Ban, Mario Gândac (Ionuþ Pãun 28), Alexandru
Brînzã, Paul Szecui (cpt.), Alexandru Fundãtureanu (Raoul Baicu 17),
Rareº Poda, Andrei Zete. Antrenor: Viorel Dumitrescu

Universitatea: Andrei Bobonete – Constantin Olteanu, Raul Constan-
tinescu (cpt.), Sorin Sima, Hristos Vadasis, Vladimir Screciu, Andrei
Dobre (Valentin Mihãilã 59), Adrian Nichifor, Alexandru Gârbiþã, Viorel
Zbona, Leonardo Mitroscsak. Antrenor: Marian Calafeteanu

Arbitri: Ionuþ Coza (Cernica) – Ionuþ Mãndiþã (Tunari), Dragoº Radu
(Dragomireºti).

natului Naþional, scor 1-3 contra
celor de la Academica Piteºti.

Bãieþii lui Marian Calafeteanu

au început mai bine jocul, iar în
minutul 8 au avut o prima ºansã
de gol, dupã o eroare a goalkee-
per-ului argeºean. Au urmat alte
trei oportunitãþi, douã trecute în
contul lui Mitruscsak iar cealaltã
în dreptul lui Gârbiþã. Forcing-ul
avea sã dea rezultate pe tabelã în
minutul 16, când o incursiune în
flancul drept a fost convertitã în
gol de Zbona.

Avantajul a durat doar 5 mi-
nute, pe contra-atac, Baicu în-
vingându-l pe Bobonete: 1-1.
Rezultat ce avea sã se consem-
neze ºi la pauzã, nu inainte ca
acelaºi Zbona sã rateze icredibil
“dubla”, cu un ºut peste trans-
versalã.

Debutul pãrþii secunde a decis
învingãtoarea. Mai întâi, Zete
(41), la chiar prima acþiune, a dus

scorul la 2-1, cu un ºut impara-
bil din marginea careului mare,
apoi Poda (46) a marcat pentru
desprinderea echipei sale, din
poziþie de singur cu portarul.

Astfel, în ciuda unui joc mai
bun ºi a dominãrii teritoriale din
finalã, Universitatea a încheiat

campania pe poziþia secundã. Este
al doilea titlu de vicecampioni na-
þionali obþinut de Centrul de co-
pii ºi juniori în perioada recentã,
dupã ce, în sezonul trecut, Re-
publicanii B, conduºi de Nelu
Petriºor, au primit, de asemenea,
medaliile de argint.

Gazda Chile a zdrobit cu 5-0
Bolivia, câºtigând la pas Grupa A, ºi
va întâlni în faza sferturilor de finalã
pe a treia clasatã din Grupa B, Uru-
guay, nimeni alta decât deþinãtoarea
trofeului ºi cea mai titratã echipã a
competiþiei, cu 15 trofee.

Cum calificabile erau ºi douã dintre
cele trei locuri trei, în contextul în
care Ecuadorul bãtuse Mexicul (2-1)
încheind pe ultima treaptã a podiumu-
lui  în Grupa A, cu 3 puncte ºi golave-
raj 4-6, uruguayenii mai putea aºtepta
dupã accederea în Top 8 numai dacã
cedau la douã goluri diferenþã în faþa

Super-meci în deschiderea sferturilor

Copei America: Chile – Uruguay

DIGI SPORT 2
13:00  – TENIS (F) – Turneul de la East-

bourne, în Regatul Unit: ziua 1 / 21:30 – BAS-
CHET (F) – Campionatul European (Ungaria/
România): Serbia – Lituania.

DIGI SPORT 3
15:55 – BOX (M, F) – Jocurile Europene de

Halep îºi schimbã din nou antrenorul
Simona Halep, locul 3 WTA, a renunþat la cola-

borarea cu antrenorul Victor Ioniþã, dupã ce a fost
eliminatã, sãptãmâna trecurã, în sferturile de finalã
ale turneului de la Birmingham, ultimul pentru ea
înainte de Wimbledon (29 iunie – 12 iulie).

Simona va fi pregãtitã de Daniel Dobre, care a
mai fãcut parte din staff-ul tehnic al constãnþencei
la Turneul Campioanelor de la Singapore, din oc-
tombrie 2014.

Victor Ioniþã devenise antrenorul lui Halep la fi-
nalul sezonului trecut, când l-a înlocuit pe belgia-
nul Wim Fissette.

Dupã ce a câºtigat trei turnee pe hard în 2015,
Halep a avut un sezon pe zgurã dezamãgitor. Cea
mai dureroasã rãmâne eliminarea în turul 2 la Ro-
land Garros, dupã ce anul trecut jucase finala.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
la Baku, în Azerbaidjan.

EUROSPORT
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Nottin-

gham, în Regatul Unit: ziua 1 / 23:45, 3:00 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada, op-
timi de finalã: Norvegia – Anglia, SUA – Co-
lumbia.

Paraguayului, într-o reeditare a finalei
ediþiei trecute. A ieºit un 1-1, iar
Cavani ºi compania au trebuit sã se
mulþumeascã “doar” cu asigurarea
calificãrii, secondând Paraguy (5p) ºi
Argentina (7p). O naþionalã a Argenti-
nei care nu s-a întrebuinþat prea serios
contra invitatei Jamaica, obþinând o
victorie scurtã, 1-0, adicã cu acelaºi
scor cu care pierduserã “Reggae
Boyz” ºi celelalte jocuri din aceastã
grupã.

Foarte probabil, o misiune ingratã
în sferturi ar fi avut Uruguay ºi dacã
încheia pe doi, meci contra câºtigã-

toarei Grupei C (care s-a
încheiat azi noapte), grupa
Braziliei ºi Columbiei.

Revenind la disputa dintre
Chile ºi Uruguay (miercuri
spre joi, 2:30), cei dântâi, fãrã
trofeu în Copa America, deºi a
jucat 4 finale, are un bilanþ net
inferior: 17 victorii, 17 remize
ºi 43 de înfrângeri. Totuºi, de un
deceniu încoace, bilanþul e perfect
egal, 2-4-2. În 18 noiembrie anul
trecut a avut loc cea mai recentã
disputã direc-
tã, una amica-

lã. Celeºtii au învins cu 2-1 în depla-
sare, la Santiago, goluri Rolan (45) ºi
Alvaro Gonzales (80), respectiv Alexis
Sanchez (28).

Runda finalã a fazei grupelor

Vineri
Grupa A: Mexic – Ecuador 1-2 (Jimenez 63 pen. / Bolanos 25, Enner

Valencia 57), Chile – Bolivia 5-0 (Aranguiz 2, 65, Alexis Sanchez 36,
Medel 78, Raldes 85 aut.).

Clasament final: 1. Chile 7p (10-3), 2. Bolivia 4p (3-7), 3. Ecuador
3p (4-6), 4. Mexic 2p (4-5).

Sâmbãtã
Grupa B: Uruguay – Paraguay 1-1 (Gimenez 28 / Barrios 44), Argen-

tina – Jamaica 1-0 (Higuain 10).
Clasament final: 1. Argentina 7p (4-2), 2. Paraguay 5p (4-3), 3.

Uruguay 4p (2-2), 4. Jamaica 0p (0-3).

Azi noapte
Grupa C: Columbia (3p, golaveraj 1-1) – Peru (3p, golaveraj 2-2),

Brazilia (3p, golaveraj 2-2) – Venezuela (3p, golaveraj 1-1).

S-au calificat în faza urmãtoare, cea a sferturilor de finalã, primele
douã clasate din fiecare grupã, plus cele mai bune douã reprezentative
de pe locul 3.

Program sferturi: Loc 1 Gr. A (Chile) – Loc 3 Gr. B/C (Uruguay;
întâietate are prima dintre opþiuni), Loc 2 Gr. A (Bolivia) – Loc 2 Gr. C,
Loc 1 Gr. B (Argentina) – Loc 3 Gr. A/C, Loc 1 Gr. C – Loc 2 Gr. B
(Paraguay).

Alexis
Sanchez -

Chile

Edinson
Cavani -
Uruguay
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Echipa a doua a ªtiinþei este aproape pro-
movatã în Liga a III-a, dupã 4-0 cu Pandu-
rii Cerneþi, campioana Mehedinþiului. Dacã
pe finalul de sezon în Liga I lumea se cam
plictisise de jocul primei echipe ºi au de cra-
ioveni, curioºi sã vadã cum aratã viitorul
Universitãþii. Atmosfera s-a animat ºi cu
galeria din Cerneþi, în Bãnie ajungând 3 au-
tocare cu peste 100 de suporteri ai „pandu-
rilor” de Mehedinþi, care au colorat atmo-
sfera ºi la propriu ºi la figurat, ceva în ge-
nul fanilor jamaicani.

Primul „11” a fost presãrat cu jucãtori de
la prima echipã, numai cã puþini dintre ei au
ºi avut chef sã ajute echipa satelit sã promo-
veze. Neavând ce apãra, Straton a fost mai
mult preocupat mai mult sã-ºi anime coe-
chipierii veniþi de la prima echipã, care nu
prea aveau poftã de fotbal. Singurul ºut pe
poartã al mehedinþenilor a venit în minutul
75 ºi nu i-a pus probleme portarului Craio-
vei. 80 % din timp s-a jucat în jumãtatea
oaspeþilor, cam acelaºi fiind ºi procentajul
posesiei în favoarea alb-albaºtrilor. ªi totuºi,
jocul „satelitului” nu a fost nici pe departe
încântãtor. Oaspeþii nu aveau ce pretinde, ei

Din cantonamentul din Austria,
Emil Sãndoi a oferit un interviu
pentru site-ul oificial al clubului din
Bãnie, în care a tras concluziile
sezonuluii trecut ºi a expus strate-
gia pentru urmãtorul. „În turul
campionatului întreaga echipã a
fost revelaþie. Nu trebuie sã uitãm
acea serie de 19 meciuri fãrã în-
frângere, prin care am reuºit sã
ieºim din zona periculoasã a cla-
samentului ºi am urcat pe poziþiile
fruntaºe. În primul rând remarc
jucãtorii cu experienþã, Bãlgrãdean,
Brandan ºi Bawab. ªi Rocha a reu-
ºit ºi sã marcheze de multe ori,
Vãtãjelu a jucat bine ºi nu întâm-
plãtor a fost chemat la naþionalã.
În retur rezultatele nu au fost din-
tre cele mai bune. Un loc 5 este
totuºi mai mult decât mulþumitor
pentru o nou-promovatã. Cred cã
pe parcurs s-a creat o omogenita-
te în cadrul clubului. Cele mai
bune jocuri din deplasare au fost
cele de pe „Cluj Arena” ºi cel de la
Iaºi. Acasã, jocul cu CFR Cluj e
de remarcat. Un meci cheie a fost
primul joc de acasã, cu Galaþiul,
în care am câºtigat 1-0, deºi rã-
mãsesem din minutul 50 cu un om
mai puþin ºi cu ambii fundaºi cen-
trali accidentaþi” este rezumatul

SãndoiSãndoiSãndoiSãndoiSãndoi::::: „ „ „ „ „TTTTTurãm motoarele pentru a începe campionatul în forþãurãm motoarele pentru a începe campionatul în forþãurãm motoarele pentru a începe campionatul în forþãurãm motoarele pentru a începe campionatul în forþãurãm motoarele pentru a începe campionatul în forþã”””””
Antrenorul Craiovei sperã ca jucãtorii sã-ºi upgradeze evoluþiile
în campionatul urmãtor, pentru ca echipa sã-ºi aingã obiectivul

fãcut de Sãndoi sezonului trecut.
Despre stagiul de pregãtire din

Austria, antrenorul a precizat: „Ca
ºi în Turcia, condiþiile sunt irepro-
ºabile. Vom avea cinci jocuri ami-
cale, cu echipe bune, unele dintre
ele care chiar au obþinut rezultate
notabile ºi în competiþiile europe-
ne, cum sunt Ludogoreþ ºi Dina-
mo Kiev. Dar ºi ceilalþi adversari
sunt buni, ne vor pune probleme.
Este o perioadã scurtã pânã la în-
ceperea campionatului, deja trebu-
ie sã turãm motoarele la capacita-
te maximã pentru a fi în formã la
startul campionatului. Vom încer-
ca sã dãm ºansã fiecãrui jucãtor.
Nu putem spune cã nu ne intere-
seazã rezultatele din aceste parti-
de, pentru cã ºi victoriile din ami-
cale au importanþa lor. ªi în Anta-
lya, în 12-13 meciuri amicale nu
am pierdut decât unul. Vrem ca în
primele jocuri sã facem o rotaþie
la nivelul lotului, astfel încât fieca-
re dintre ei sã joace cel puþin o re-
prizã, dupã aceea deja va trebui sã
ne axãm mai mult pe primul 11”

Îºi pune mari speranþe în Bancu
Sãndoi ºi-a expus primele im-

presii ºi despre noii-veniþi, Popov

ºi Mazarache: „Mazarache este în
probe, totul depinde numai de el.
În antrenamente s-a prezentat
bine, are o vitezã bunã, ceea ce
face cu mingea face în regim de
vitezã. Este un jucãtor de urmãrit
în continuare. Referitor la Popov:
este un fundaº central, dar mai
poate juca ºi pe alte posturi. Se
vede cã este un jucãtor cu expe-
rienþã, de echipã naþionalã ºi cred
cã va fi unul dintre jucãtorii care
va arãta constanþã în evoluþii, pen-
tru cã ºi valoarea ºi experienþa pe
care o are trebuie sã-ºi spunã cu-
vântul. A lãsat o impresie foarte
bunã pânã acum”.

Cât despre sezonul care va în-
cepe peste mai puþin de 3 sãpã-
mâni, tehnicianul ºi-a exprimat
speranþele ºi a fãcut o remarcã
specialã în cazul lui Bancu, de la
care aºteaptã chiar sã ajungã la
echipa naþionalã: „De la Ferfelea
ºi Curelea aºteptãm un aport sub-
stanþial, au o experienþã deosebi-
tã, sperãm sã se reintegreze cât
mai rapid. Sunt convins cã jucã-
torii care au avut evoluþii foarte
bune în campionatul trecut – Bãl-
grãdean, Vãtãjelu, Bawab, Rocha
– vor avea evoluþii la fel de bune
ºi în urmãtorul. Dumitraº, Achim,

fundaºii noºtri centrali – Acka ºi
Izvoranu, Madson este un jucã-
tor important, la fel Mateiu, chiar
dacã a trecut printr-o perioadã
mai grea, pentru cã a venit dupã
o accidentare destul de gravã,
este un jucãtor care are un po-
tenþial nemaipomenit ºi pe care
va trebui sã-l fructifice în conti-
nuare. Târnãcop a fost util echi-
pei, pentru cã a jucat pe mai
multe posturi, Bãluþã este un ju-
cãtor tânãr care a crescut în ul-
tima perioadã. Iar un jucãtor care
ne-a lipsit foarte mult în retur, un
bãiat cu un potenþial fantastic ºi

cãruia eu îi vãd în continuare un
viitor foarte frumos este Bancu.
Atunci când am venit noi la echi-
pã ºi pânã în momentul în care
s-a accidentat a fost unul dintre
cei mai buni de pe teren, a fãcut
diferenþa. Este un jucãtor cu un
potenþial imens, de un caracter
deosebit, este un adevãrat pro-
fesionist, un jucãtor pe care nu
doar antrenorii, ci ºi colegii lui îl
apreciazã. Aºa cum Vãtãjelu ºi
Bãlgrãdean au ajuns la echipa
naþionalã ºi lui îi doresc, ca în
cel mai scurt timp, sã debuteze
în tricolor.

Cu excepþia lui Herghelegiu, jucãtorii de la prima
echipã a Universitãþii nu prea au ajutat „satelitul” în
prima manºã a barajului de promovare, câºtigat clar
în faþa unui adversar extrem de modest
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Au marcat: Herghelegiu 34, Iuga, 40, Jurj 73, Cãpãþânã 83.
Craiova: Straton - Marcu, Ciocotealã, Avrãmia, Gârbiþã (64 Jurj) - Sin, Iuga (88 Al. Dinu),

Ad. Cârstea (80 M. Cãpãþânã), Bancu - Herghelegiu, Ivan (59 Manea). Antrenor: Daniel
Mogoºanu.

Pandurii Cerneþi: D. Drãgan – Ciolacu (36 Buºoiu), Truºcã (75 Fãget), Bejinariu, I. Lãpã-
dat – Pele Gheorghe – D. Petcu, Cârcioran (86 Buseu), Zamfir, Mãtãsãreanu – Fiºic (60 M.
Ungureanu). Antrenor: Mãdãlin Lazãr.

Au arbitrat: Iulian Cãlin – Romicã Bârdeº, Gheorghiþã Bãlan.aliniind în echipã destui jucãtori care gravi-
tau în jurul a 40 de ani ºi 100 de kile. ªi
totuºi, chiar în aceste condiþii, decarul „pan-
durilor” s-a distrat în câteva rânduri cu fun-
daºii lalerali Gârbiþã ºi Marcu, spre excitarea
galeriei mehedinþene ºi amuzamentul micro-
biºtilor craioveni. În ultimul sfert de orã a
fost trimis pe teren ºi Ion Fãget, favoritul
tribunelor, care l-au alintat „tataie” pe fun-
daºul care se apropie de vârsta a treia. upã
ce o jumãtate de orã ”profesioniºtii” s-au
chinuit sã desfacã apãrarea amatorilor, Her-
ghelegiu a prins un ºut cu stângul de la 16
metri în colþul lung (1-0). Peste câteva mi-
nute, Iuga a propus un scor mai decent, dupã
ce a driblat chiar în mijlocul careului advers
ºi a plasat mingea eficient. În partea secun-
dã, nou-intraþii Jurj ºi Cãpãþânã au marcat
cu ºuturi din careu, din poziþii ideale, specu-
lând pasele lui Herghelegiu, respectiv Jurj.

Bancu, Ivan ºi Cârstea, fãrã realizãri
Pe dreapta, Marcu, un jucãtor care nu mai

este de mult junior, are clarviziunea unui
puºti de 10 ani, semn cã în acea bandã tre-

buie sã aºteptãm altã variantã. În centru,
Ciocotealã a avut ezitãri, dar scuzabile pen-
tru vârsta fragedã. În schimb, Avrãmia, care
a primit ºi banderola, a fost ridiculizat uneori
de vârstnicii adversari ºi a distrat tribunele
când n-a izbutit sã nimereascã mingea la un
corner, în careul advers. Gârbiþã a fost ºi el
supus unei faze umilitoare, în finalul primei
pãrþi, când a fost driblat de 5 ori în aceeaºi
fazã de un adversar care avea de 3 ori vârsta
ºi greutatea lui. Probabil cea mai mare deza-
mãgire a reprezentat-o Bancu. Cam plinuþ,
mijlocaºul a arãtat cã este departe de o for-
mã prin care sã poate pretinde din nou un
loc de titular la Universitatea, el nereuºind sã
facã diferenþa nici mãcar la nivelul ligii jude-
þene. Cârstea l-a concurat pe „Bancone” la
capitolul erori, mijlocaºul fiind ezitant la con-
strucþie ºi pãtrundere, penibil la finalizare,
iar pasele sale au fost „la alibi”. Sin a înce-
put bine, dar treptat a ajuns cel mai apostro-
fat jucãtor de pe teren. A terminat partida ca
fundaº stânga. Ivan a avut un meci groaz-
nic, pe care l-a început cu „figuri”, l-a con-

tinuat cu ratãri ºi l-a terminat în ambulanþã,
dupã ce a nimerit capul unui adversar în loc
de minge. Când s-a implicat în joc, Herghe-
legiu a ajutat echipa. A deschis scorul, a mai
oferit un assist, a mai ºi ratat 4-5 ocazii imen-
se. O impresie bunã a lãsat Iuga, care a aler-
gat foarte mult, a recuperat, a iuþit jocul ºi a
marcat în prima reprizã, dupã ce a driblat 3
adversari în mijlocul careului advers. De ase-
menea, trei dintre juniorii veniþi de pe bancã,
Jurj, Cãpãþânã ºi Dinu, au avut prestaþii re-
marcabile. Primii doi au ºi marcat. Jurj este
un atacant care impresioneazã prin masivi-
tate la cei 17 ani pe care-i are, Cãpãþânã este
un jucãtor de bandã rapid, care se implicã
permanent în joc, iar Dinu, care atrãsese
atenþia ºi în finala cu Bistreþul, merita mai
multe minute decât cele care i-au fost acor-
date. Peste o sãptãmânã, la retur, Craiova
nu va mai avea pe teren jucãtorii de la prima
echipã, deºi dupã meciul de pe ”Extensiv”
Sorin Cârþu se întreabã dacã nu cumva ju-
niorii ar trebui sã completeze lotul pentru
stagiul din Austria.
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