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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Bunicã-mea tot timpul a fost
îmbrãcatã în costum popular, nu-
mai cã ea nu avea, Popescule, pan-
tofi cu toc cui cum au cântãreþele
de muzicã popularã de astãzi.
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Ieri a fost prima zi a
examenului de evaluare
naþionalã, proba scrisã la
Limba ºi literatura româ-
nã, pentru absolvenþii
clasei a VIII-a. Dupã
cum au afirmat candida-
þii, subiectele nu au fost
dificile, cei mai mulþi din-
tre ei arãtându-se mul-
þumiþi de ceea ce au rea-
lizat. Emoþiile au fost pre-

zente atât în rân-
dul copiilor, cât ºi
al pãrinþilor, dar,
la finalul probei,
majoritatea era
mulþumitã.77777 ED
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Mai întâi o declaraþie a preºedintelui francez, Francois Hollan-
de, fãcutã înaintea summit-ului european extraordinar, de asearã,
de la Bruxelles: „Franþa ºi Germania doresc menþinerea Gre-
ciei în zona euro”. Mai mult, un oficial UE a spus cã propunerile
de reforme prezentate de Grecia constituie un document rezona-
bil, susceptibil a servi ca bazã de discuþie, premergãtoare unui
acord definitiv între Grecia ºi creditorii sãi, probabil în urmãtoa-
rele zile. În opinia Wolfgang Schauble, ministrul german al Finan-
þelor, „propunerile nu sunt substanþiale”. Ca de obicei, toatã
atenþia a fost captatã de Angela Merkel pe motiv cã þara sa este
primul creditor al Greciei, iar poziþia adoptatã urma sã fie deter-
minantã în menþinerea sau nu a Greciei în zona euro. În timpul
campaniei electorale, liderii Syriza acuzaserã cancelarul german
cã doreºte provocarea unui „holocaust social în Grecia”. Du-
minicã, 21 iunie a.c., Yanis Varufakis, ministrul grec al Finanþelor,
estima, în „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, cã „Angela Mer-
kel se aflã în faþa unei chestiuni decisive”.

Regulamentul de accesRegulamentul de accesRegulamentul de accesRegulamentul de accesRegulamentul de acces
în Centrul istoric, la votulîn Centrul istoric, la votulîn Centrul istoric, la votulîn Centrul istoric, la votulîn Centrul istoric, la votul
consilierilorconsilierilorconsilierilorconsilierilorconsilierilor

La modã mãcar pentruLa modã mãcar pentruLa modã mãcar pentruLa modã mãcar pentruLa modã mãcar pentru
o zi! Ia tradiþionalão zi! Ia tradiþionalão zi! Ia tradiþionalão zi! Ia tradiþionalão zi! Ia tradiþionalã
româneascã, îmbrãcatãromâneascã, îmbrãcatãromâneascã, îmbrãcatãromâneascã, îmbrãcatãromâneascã, îmbrãcatã
mâine de craiovenimâine de craiovenimâine de craiovenimâine de craiovenimâine de craioveni
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PNL iniþiazã campanie
de strângere de semnãturi
pentru demiterea premierului

PNL va iniþia o campanie de
strângere de semnãturi în toate
judeþele þãrii, prin filialele
partidului, a anunþat, ieri, Alina
Gorgiu, precizând cã liberalii vor
cere sprijinul oamenilor pentru
demiterea premierului Victor
Ponta, care „refuzã sã facã un
gest de demnitate – sã-ºi scrie
demisia”. „Aceastã moþiune
popularã este al doilea episod
dupã momentul noiembrie 2014,
când, prin vot, Victor Ponta a
fost trimis acasã. (...) Astãzi,
vom iniþia o campanie de
strângere de semnãturi în toate
judeþele României, în toate
filialele Partidului Naþional
Liberal. Vom merge cãtre cetãþeni
pentru a le cere sprijinul pentru
demiterea unui premier care
refuzã sã facã un gest elementar,
un gest de bun simþ ºi de demni-
tate, anume de a-ºi scrie demisia.
România nu-ºi mai permite un
prim-ministru urmãrit penal, un
premier care fuge de justiþie ºi
care nu are respect faþã de
instituþiile statului ºi faþã de
români. În acest context, menþio-
nez ºi rezultatele ultimului sondaj
pe care l-am consultat ºi care
aratã cã 78% din români ºi-au
pierdut încrederea în actualul
guvern”, a spus Gorghiu.

Avocata premierului a cerut
o nouã amânare a audierii
lui Ponta

Avocata premierului a dus
procurorilor DNA acte medicale
privind starea de sãnãtate a lui
Victor Ponta ºi a cerut o nouã
amânare a audierii acestuia, în
dosarul în care este urmãrit
penal pentru fals în înscrisuri,
complicitate la evaziune fiscalã
ºi spãlare a banilor, potrivit unor
surse judiciare. Loredana Radu a
stat la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie aproximativ o
jumãtate de orã ºi nu a fãcut
declaraþii nici la intrare ºi nici la
ieºirea de la DNA.

Preºedintele Klaus Iohannis a
prezentat, ieri, în plenul reunit al
Parlamentului, noua Strategie Na-
þionalã de Apãrare a Þãrii pentru
perioada 2015-2019, intitulatã “O
Românie puternicã în Europa ºi în
lume” ºi structuratã pe patru capi-
tole. Iohannis a declarat cã aceas-
ta nu este ºi nu trebuie sã fie un
act de voinþã din partea unei per-
soane sau a unei instituþii, ci este
”o declaraþie pe care România o
face”.

De la discursul preºedintelui a
lipsit preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, care anunþa,
de altfel, cã va propune grupurilor
parlamentare ale formaþiunii sale
(ALDE) sã voteze împotriva tex-

Senatorul PSD Mihai Fifor a
declarat, ieri, cã nu a avut “o dis-
cuþie oficialã” referitoare la prelua-
rea portofoliului Transporturilor,
dar cã o astfel de propunere “ar fi
onorantã pentru orice membru al
Parlamentului ºi al partidului”. “O
astfel de propunere este onorantã
pentru orice membru al Parlamen-
tului, pentru orice membru al par-
tidului nostru. Este un lucru pe
care, probabil, fiecare politician ºi
l-ar dori în carierã. Acum, deo-
camdatã, discutãm pur speculativ,
de aceea am avut ºi rugãmintea sã
vedem cum evolueazã lucrurile ºi
dupã aceea o sã facem o discu-
þie”, a declarat Fifor.

Senatorul a precizat cã ultima
sa discuþie cu premierul Ponta a

Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a semnat, ieri, decretul
de desemnare a lui Gabriel Oprea
ca prim-ministru interimar al Gu-
vernului României, pe perioada im-
posibilitãþii exercitãrii atribuþiilor de
prim-ministru de cãtre Victor Pon-
ta. Înainte cu doar câteva ore de a
semna, preºedintele nu acceptase
interimatul lui Oprea, întrucât ºeful
statului dorea sã primeascã acte
medicale care sã ateste incapaci-
tatea temporarã a premierului de a-
ºi exercita funcþia, potrivit unor
surse oficiale. “Deocamdatã, Ro-
mânia are un premier legal”, au
declarat, ieri, sursele citate. Ulte-
rior, Iohannis a primit actele medi-
cale. Victor Ponta i-a transmis pre-
ºedintelui, asearã, actele medicale
solicitate, care îi atestã incapacita-
tea temporarã de a-ºi exercita func-
þia de prim-ministru. Documente-
le au fost transmise odatã cu pu-
blicarea lor ºi pe pagina de Face-
book a premierului.

Victor Ponta
ºi-a postat pe Facebook

fiºa medicalã
de la spitalul din Turcia
Premierul Victor Ponta a postat,

asearã, pe Facebook, fiºa sa me-
dicalã de la Spitalul Medipol din
Turcia, unde a fost operat la ge-
nunchiul stâng, care conþine denu-
mirea intervenþiei chirurgicale, ana-
lize de sânge, evoluþia stãrii sale,
pe zile, ºi recomandãrile post-ope-

Klaus Iohannis a semnat decretul de numireKlaus Iohannis a semnat decretul de numireKlaus Iohannis a semnat decretul de numireKlaus Iohannis a semnat decretul de numireKlaus Iohannis a semnat decretul de numire
a lui Gabriel Oprea ca premier interimara lui Gabriel Oprea ca premier interimara lui Gabriel Oprea ca premier interimara lui Gabriel Oprea ca premier interimara lui Gabriel Oprea ca premier interimar

ratorii. În acest document medical
este menþionatã denumirea inter-
venþiei chirurgicale la care a fost
supus în data de 15 iunie – „inter-
venþie atroscopicã de reconstruc-
þie a ligamentului încruciºat ante-
rior” ºi „intervenþie atroscopicã de
rezolvare a meniscului, genunchi”.
De asemenea, într-o primã fiºã, de
la data internãrii în spitalul din Tur-
cia, sunt precizate „motivul inter-
nãrii”, diagnosticul – „rupturã de
ligament încruciºat anterior stâng”
–, precum ºi analizele de sânge pe
care le-a fãcut ºi rezultatele aces-
tora.

De asemenea, este detaliat mo-
dul în care a decurs intervenþia
chirurgicalã, realizatã, potrivit fi-
ºelor medicale, de o echipã de trei
medici – Mahir Mahirogullari, Meh-
met Isyar ºi Serkan Surucu. Ast-
fel, se menþioneazã cã pacientul a
fost operat sub anestezie generalã
ºi sunt descrise detaliat toate eta-
pele intervenþiei ºi în ce a constat
operaþia. În documentul de exter-
nare este precizat ºi un diagnostic
final: „gastritã, nedefinitã ºi ruptu-
rã de menisc, actual”.

În documentele medicale
postate pe Facebook mai sunt
menþionate „observaþiile medicu-
lui” în ziua operaþiei, precum ºi
starea pacientului pe zile, pânã în
20 iunie. În data de 20 iunie, con-
form documentelor medicale,
premierul a fost externat „cu sta-
re generalã bunã, cooperant ºi
orientat”.

La capitolul „recomandãri”, se
precizeazã cã „pacientul va fi in-
clus în programul de fizioterapie
ºi reabilitare; dupã prima sãptã-
mânã i se recomandã control la
o policlinicã; dupã încã o sãptã-
mânã se va efectua un nou con-
trol la policlinicã ºi se va reeva-
lua protocolul de fizioterapie;
dupã douã sãptãmâni, se reco-
mandã un nou control la policli-
nicã pentru ultimele evaluãri”.

Într-un ultim document postat
pe Facebook, sunt prezentate alte
recomandãri ale medicilor, care
cuprind: „extensie totalã la ge-
nunchi, flexiunea genunchiului la
cel puþin 90 de grade, un control
amãnunþit al cvadricepsului, miº-

care cât mai devreme” ºi mai mul-
te tipuri de exerciþii.

***
Premierul Victor Ponta a fost

internat în 14 iunie la Spitalul Uni-
versitar Medipol din Istanbul, unde
o zi mai târziu a fost operat la ge-
nunchiul stâng. Duminicã, premie-
rul Ponta a anunþat cã medicii turci
care l-au operat au decis cã poate fi
externat, dar îºi va relua activitatea
normalã într-o perioadã de pânã la
28 de zile, astfel cã îi va cere preºe-
dintelui Klaus Iohannis sã îi încre-
dinþeze vicepremierului Gabriel
Oprea atribuþiile de prim-ministru în
acest interval. Premierul a declarat
cã l-a propus pe Oprea deoarece
este singurul vicepremier.

Preºedintele a prezentat în Parlament
Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii

tului actual al Strategiei
naþionale de apãrare,
susþinând cã, dupã ce
a citit cu atenþie docu-
mentul, a constatat
existenþa unor formu-
lãri ºi direcþii de acþiu-
ne care contravin fla-
grant prevederilor con-
stituþionale în materie.

Iohannis a spus, în
discursul susþinut în
faþa parlamentarilor, cã
una dintre principalele
sale promisiuni a fost
cã va prezenta Parla-
mentului în primele
ºase luni de la prelua-
rea mandatului Strate-

gia Naþionalã de Apãrare a Þãrii.
„A fost ºi un angajament personal,
am þinut sã avem gata la timp
aceastã strategie pentru a respec-
ta legea, pentru a onora o promisi-
une ºi a oferi cât mai repede Ro-
mâniei o viziune în domeniul se-
curitãþii naþionale ºi am dorit ca
acest lucru sã nu se întâmple ori-
cum, ºi prin dialog ºi consens, ºi
de aceea am consultat reprezen-
tanþii societãþii civile, pe cei ai me-
diului academic ºi ai partidelor po-
litice”, a afirmat preºedintele. El
a spus cã toate acestea sunt „o do-
vadã de normalitate”, iar „Româ-
nia va regãsi treptat acea norma-
litate care pleaca de la lucrurile
simple”.

Fifor: Nu am avut o discuþie oficialã pentru
preluarea portofoliului Transporturilor

fost la momentul moþiunii de cen-
zurã, “pe un subiect diferit” de o
eventualã propunere pentru pre-
luarea acestui minister. Totuºi, se-
natorul a explicat cã experienþa sa
“destul de bogatã în administra-
þie” îl recomandã pentru postul de
ministru al Transporturilor. “Eu
cred cã am o experienþã destul de
bogatã în administraþie, fie cã dis-
cutãm de administraþia localã, fie
cã discutãm de administraþie cen-
tralã, sunt un om care a lucrat în
zona guvernamentalã, dar haideþi
sã facem o discuþie aplicatã când
avem un motiv sã o facem”, a spus
Fifor

Premierul Victor Ponta i-a trans-
mis preºedintelui Klaus Iohannis
propunerea de nominalizare a se-

natorului PSD Mihai Fi-
for în funcþia de ministru
al Transporturilor, au de-
clarat agenþiei Mediafax
surse guvernamentale.
Fifor este preºedintele
Comisiei pentru transpor-
turi ºi energie, dar face
parte ºi din Comisia spe-
cialã comunã a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului
pentru aderarea României
la spaþiul Schengen, din
iulie 2013. În februarie
2013 a fost ales membru
supleant în Adunarea Par-
lamentarã a Consiliului
Europei.
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Mai întâi o declaraþie a preºe-
dintelui francez, Francois Hollan-
de, fãcutã înaintea summit-ului
european extraordinar, de asea-
rã, de la Bruxelles: „Franþa ºi
Germania doresc menþinerea
Greciei în zona euro”. Mai
mult, un oficial UE a spus cã pro-
punerile de reforme prezentate de
Grecia constituie un document
rezonabil, susceptibil a servi ca
bazã de discuþie, premergãtoare
unui acord definitiv între Grecia
ºi creditorii sãi, probabil în urmã-
toarele zile. În opinia Wolfgang
Schauble, ministrul german al Fi-
nanþelor, „propunerile nu sunt
substanþiale”. Ca de obicei, toa-
tã atenþia a fost captatã de An-
gela Merkel pe motiv cã þara sa
este primul creditor al Greciei, iar
poziþia adoptatã urma sã fie de-
terminantã în menþinerea sau nu
a Greciei în zona euro. În timpul

MIRCEA CANÞÃR

VVVVVa fi menþinutã Greciaa fi menþinutã Greciaa fi menþinutã Greciaa fi menþinutã Greciaa fi menþinutã Grecia
în zona euro?în zona euro?în zona euro?în zona euro?în zona euro?

campaniei electorale, liderii Syri-
za acuzaserã cancelarul german
cã doreºte provocarea unui „ho-
locaust social în Grecia”. Du-
minicã, 21 iunie a.c., Yanis Varu-
fakis, ministrul grec al Finanþe-
lor, estima, în „Frankfurter Allge-
meine Zeitung”, cã „Angela
Merkel se aflã în faþa unei
chestiuni decisive”. Cu toate
acestea, pe un fond de maximã
tensiune, cancelarul german a
încercat sã calmeze spiritele, de-
clarând încã de vineri, 19 iunie
a.c., cã summitul poate fi „con-
sultativ”, tacticã utilizatã sistema-
tic înaintea reuniunilor cu mizã,
care îi permite ca orice avans
minim sã îl considere un succes.
Poziþia personalã a Angelei Mer-
kel – aparent favorabilã unui
acord cu Atena – nu era uºor de
exprimat, din moment ce opinia
publicã germanã s-a radicalizat în

ultimele douã sãptãmâni ºi 70%
din germani, potrivit unui sondaj
recent al canalului public de tele-
viziune ZDF, sunt contra unor noi
concesii, din partea UE, fãcute
Greciei. Doar 24% dintre repon-
denþi erau „pentru”. La începu-
tul anului, 55% din germani erau
pentru menþinerea Greciei în zona
euro ºi 33% „contra”, dar tendin-
þele s-au inversat. Ieri, cotidianul
„Bild” demonstra „de ce este
pentru Grexit”. În cazul unui
acord convenit cu Grecia, Ange-
la Merkel ar urma sã convingã
Bundestagul, ceea ce ar fi o for-
malitate. Deºi, în februarie, 32 de
deputaþi CDU/CSU au votat sau
s-au abþinut contra prelungirii
celui de-al doilea plan de ajutor
Atenei. Pentru concesii s-a ex-
primat doar Die Linke, stânga
radicalã. Surprinzãtor, Alexis Tsi-
pras nu poate sã se aºtepte la in-

dulgenþe nici din partea social-
democraþilor germani, fiindcã, o
spune Sigmar Gabriel, preºedin-
tele SPD ºi vice-cancelar: „Ger-
manii nu pot plãti promisiuni-
le irealiste ale comuniºtilor
care guverneazã în Grecia”.
Ieri, „Bild” a titrat: „Angela
Merkel are susþinerea SPD”.
Grecia a fost admisã în 2001 în
zona euro, când economia sa,
deloc solid aºezatã, nu presupu-
nea aºa ceva. ªtergerea unei pãrþi
a datoriei ar putea fi suportatã de
creditori (FMI, BCE, UE), dar o
datã robinetul deschis, va fi greu
de închis. Apoi un ajutor pentru
Tsipras înseamnã ºi un ajutor
pentru Podemos (Spania). ªi alte
partide populiste. Problema este
aºadar politicã, înainte de a fi eco-
nomicã. Fiindcã atât europenii,
cât ºi Barack Obama nu vãd cu
ochi buni o posibilã apropiere a

lui Alexis Tsipras de Vladimir
Putin. Pe de altã parte, ieºirea din
zona euro ar însemna revenirea
la autarhie, adicã la drahmã, ceea
ce este imposibil, Grecia trãind
din importuri, pe seama turismu-
lui. La nivel declarativ, preºedin-
tele CE, Jean Claude Junker, nu
doreºte ieºirea Greciei din zona
euro, însã decizia definitivã atâr-
nã de... Angela Merkel. Pentru
care, atât ieºirea, cât ºi rãmânerea
creeazã încã o problemã. Deloc
mai simplã decât criza din Ucrai-
na. ªi apropo: o anchetã realizatã
de Lena, alianþa a ºapte cotidiane
europene – „Die Welt”, „El Pais”,
„La Republica”, „Le Soir”, „Tages
Anzeiger”, „La Tribune de Gene-
ve” ºi „Le Figaro” – atestã cã peste
2 milioane de locuri de muncã ºi
aproximativ 100 miliarde de euro
este impactul crizei ruse asupra
economiei europene.

Regula iniþialã spunea cã terase-
le pot funcþiona doar între orele 8.30
ºi 24.00, dar acum s-a venit cu
completarea cã acestea sã îºi poatã
prelungi activitatea în sezonul cald,
la cerere ºi motivat, pânã la un pro-
gram non-stop. Potrivit regulamen-
tului, pentru fiecare sezon, agenþii
economici trebuie sã solicite avizul
compartimentului de specialitate din
Primãria Craiova pentru desfãºura-
rea activitãþii extraprogram. În ce-
rerea scrisã pe care o vor depune,
pe lângã datele firmei ºi tipul de ac-
tivitate, patronii trebuie sã declare
ºi nivelul de intensitate maximã a
zgomotului produs de activitatea sa.
Între orele 4.00 ºi 8.30, se vor des-
fãºura activitãþile de aprovizionare
ºi curãþenie interioarã a teraselor.
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Autoritãþile locale au introdus în regulament ca terasele sã poatã funcþiona dupã program
non-stop, iar bicicletele sã fie permise, dar sã circule în niºte condiþii care nu se gãsesc, totuºi,
în Centrul istoric. Forma finalã este supusã votului consilierilor municipali, care se întrunesc în
plenul de joi, urmând ca prevederile sã se aplice de la 1 iulie.

Tot între aceste ore, Salubritatea va
ridica gunoiul de pe strãzile din Cen-
trul istoric.

Program non-stop pentru terase
Autoritãþile le cer patronilor, prin

noua formã a regulamentului, sã
asigure un culoar minimal de ac-
ces printre zonele delimitate de te-
rase. ªi aceastã problemã a fost
ridicatã tot în cadrul dezbaterii pu-
blice, când un agent economic a
cerut ca patronii sã îºi delimiteze
terasele cu jardiniere de flori. Au-
toritãþile au preluat propunerea lui,
fãrã însã a le mai impune patroni-
lor sã-ºi cumpere plantele verzi. În
intervenþia sa, primarul Lia Olguþa
Vasilescu a recunoscut atunci cã
terasele ar arãta, într-adevãr, mult

mai frumos dacã patronii ar folosi
flori pentru a le delimita de cele ale
vecinilor ºi i-a încurajat pe aceºtia
sã le foloseascã pentru decor.

Biciclete – teoretic, au voie;
practic, nu au unde

Cea de-a treia modificare se re-
ferã la biciclete. În prima fazã, au-
toritãþile locale nu specificaserã
nimic în aceastã privinþã, iar bici-
cliºtii erau pur ºi simplu toleraþi pe
strãzile din Centrul istoric. În ca-
drul dezbaterii publice, s-a venit cu
propunerea ca aceºtia sã fie lãsaþi
sã circule, motivându-se cã piste-
le pentru biciclete sunt oricum prea
puþine în oraº. Un locatar din Cen-
trul istoric s-a opus acestei propu-
neri, spunând cã zona veche este

foarte aglomeratã. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a luat decizia, la
vremea respectivã, sã interzicã bi-
cicletele. Bicicletele apar acum în
regulament, la articolul 11, alinia-
tul 8, care spune cã „bicicletele,
tricicletele sau alte vehicule din
aceastã categorie vor avea acces
doar pe traseele ºi accesibilitãþile
create special pentru aceastã cate-
gorie de vehicule (piste pentru bi-

ciclete, parcaje destinate acestora,
etc.), acolo unde existã”.

40 de lei, taxa pentru acces
în Centrul istoric

Centrul istoric va fi supravegheat
cu 42 de camere video, care sunt
amplasate atât la intrãrile ºi ieºirile din
zona veche, cât ºi în parcãri. Regu-
lamentul vine cu precizãri clare în
ceea ce priveºte modul cum se va
intra ºi cum se va parca în acest
perimetru. Astfel, pentru acces se
elibereazã o autorizaþie care are o
perioadã de valabilitate de maximum
un an ºi care se emite de Primãria
Craiova, individual, pentru fiecare
vehicul. Odatã cu autorizaþia, solici-
tantului i se elibereazã ºi o telecom-
andã cu care va acþiona bolarzii de
acces. Locatarii care vor folosi par-
cãrile din Centrul istoric vor trebui
sã plãteascã o taxã de 40 de lei pe an
pentru fiecare vehicul. Aceºtia sunt
obligaþi, prin regulament, sã-ºi par-
cheze maºinile pe amplasamentele
special amenajate.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Eugen Ionuþ Chiriac, în vârstã
de 18 ani, din comuna Afumaþi, a
fost arestat preventiv pentru 30 de
zile sãptãmâna trecutã, joi, 18 iu-
nie a.c., în baza mandatului emis
de judecãtorii Tribunalului Dolj la
cererea procurorilor de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj, tâ-
nãrul fiind acuzat de tentativã la
infracþiunea de omor calificat. Pro-
curorii criminaliºti ºi poliþiºtii de la
Serviciul de Investigaþii Criminale
au stabilit în urma cercetãrilor cã,
în noaptea de marþi spre miercuri,

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut,
la termenul de ieri, arestarea preventivã a lui
Costel Viorel Petcu, de 33 de ani, din comu-
na Leu, trimis în judecatã pe 29 mai a.c.
pentru ultraj raportat la tentativã de omor ºi
conducerea unui autovehicul pe drumurile
publice de cãtre o persoanã fãrã permis:

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj au anunþat cã, în cursul zi-
lei de duminicã, în urma activitãþilor speci-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, du-
minicã seara, în jurul orei 23.00, poliþiº-
tii din cadrul Postului de Poliþie Periºor
au fost sesizaþi cu privire la faptul cã în
satul Mãrãcinele, comuna Periºor, s-a
produs un accident rutier soldat doar cu
pagube materiale. Deplasându-se la faþa
locului, oamenii legii i-au identificat pe
cei doi conducãtori auto implicaþi, respectiv
Cãtãlin M., de 18 ani, din comuna Sãlcuþa,
cu o autoutilitarã marca Ford ºi pe Dãnuþ
C., de 22 ani, din comuna Periºor, care cir-
cula cu un Opel, ambele maºini fiind înma-
triculate în Bulgaria. În urma testãrii cu apa-
ratul etilotest a celor doi conducãtori auto a
rezultat faptul cã ºoferul autoutilitarei nu
consumase alcool, în timp ce Dãnuþ C. avea

Acuzat de tentativã de omor dupã ceAcuzat de tentativã de omor dupã ceAcuzat de tentativã de omor dupã ceAcuzat de tentativã de omor dupã ceAcuzat de tentativã de omor dupã ce
ºi-a înjunghiat frateleºi-a înjunghiat frateleºi-a înjunghiat frateleºi-a înjunghiat frateleºi-a înjunghiat fratele

Un tânãr de 18 ani, din comuna dol-
jeanã Afumaþi,  a fost arestat preventiv
printr-o hotãrâre rãmasã definitivã ieri,
la Curtea de Apel Craiova, pentru co-
miterea infracþiunii de tentativã de
omor calificat. Anchetatorii au stabilit

cã tânãrul a consumat bãuturi alcooli-
ce în exces, apoi ºi-a înjunghiat frate-
le, în vârstã de 24 de ani. Victima este
la spital, iar medicii legiºti au stabilit
cã cele douã leziuni suferite au fost de
naturã a-i pune viaþa în pericol.

pe fondul consumului de alcool,
între el ºi fratele sãu, Mihai, în vâr-
stã de 24 de ani, a izbucnit un con-
flict spontan, în timpul cãruia Eu-
gen a pus mâna pe un cuþit cu care
i-a aplicat douã lovituri lui Mihai,
lãsându-l într-o baltã de sânge.

La faþa locului a sosit însã o
ambulanþã, victima fiind preluatã
ºi transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a primit îngrijiri medicale ºi s-a sta-
bilit cã avea douã plãgi înjunghia-
te, una în abdomen ºi cea de-a doua

în omoplat. Autorul a fost ridicat
ºi adus la Craiova, la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, unde a
fost audiat, procurorul de caz dis-
punând reþinerea sa pentru 24 de
ore. Medicii legiºti au stabilit cã
leziunile suferite de victimã nece-
sitã 40-45 zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare ºi cã i-au pus via-
þa în primejdie, astfel cã în cursul
zilei de joi anchetatorii au cerut ºi
au obþinut în instanþã arestarea lui
Eugen Ionuþ Chiriac pentru tenta-
tivã la infracþiunea de omor califi-

cat. Acesta a contestat hotãrârea
Tribunalului.

Ieri, însã, Curtea de Apel Cra-
iova i-a respins contestaþia ca ne-
fondatã, astfel cã va sta în ares-
tul IPJ Dolj cel puþin 30 de zile:
„Respinge contestaþia ca nefon-

datã. Obligã contestatorul la 250
lei cheltuieli judiciare cãtre stat din
care 130 lei onorariu avocat ofi-
ciu. Definitivã. Pronunþatã în Ca-
mera de Consiliu la 22.06.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

ªoferul fugar ºi fãrã permis care a lovit cu maºina
un poliþist de la Rutierã rãmâne în arest

Judecãtorii Tribunalului Dolj au menþinut, ieri, arestarea preventivã a
doljeanului de 33 de ani trimis în judecatã de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj pentru ultraj ºi tentativã de omor. Doljeanul a fost
arestat dupã ce a trecut cu maºina pe care o conducea, fãrã sã aibã permis,
peste piciorul unui agent al Serviciului Rutier Dolj care îi fãcea semnal
regulamentar de oprire, apoi a dispãrut de la locul faptei.

„Menþine mãsura arestãrii preventive dis-
pusã faþã de inculpatul PETCU COSTEL
VIOREL prin încheierea nr. 69 din 6 apri-
lie 2015 pronunþatã de Judecãtoria Cra-
iova în dosar nr. 8193/215/2015. Cu con-
testaþie în termen de 48 de ore de la co-
municare. Pronunþatã în Camera de Con-

siliu, azi 22 iunie 2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, pe 5 aprilie a.c., în jurul
orei 15.30, fãrã sã deþinã permis de condu-
cere pentru nici o categorie de autovehicu-
le, Costel Viorel Petcu (33 de ani), din co-
muna Leu, la volanul unui Audi cu numãrul

DJ-10-FTP, a ajuns pe raza comunei Leu ºi
a observat un echipaj de poliþie care acþiona
cu aparatul radar. A vrut sã întoarcã maºina,
dar s-a rãzgândit ºi ºi-a continuat deplasa-
rea, accelerând. Agentul Serviciului Rutier
Dolj Marin Papuc a coborât de la volanul
autoturismului de servici ºi s-a deplasat spre
axul drumului, cu faþa cãtre autovehiculul
ce se apropia, cãruia i-a fãcut semnal regu-
lamentar de oprire.

„Deºi a observat semnalul de oprire fã-
cut de persoana vãtãmatã, inculpatul Pet-
cu Costel Viorel ºi-a continuat deplasarea,
semnalizând dreapta ca ºi cum ar intenþio-

na sã dea curs solicitãrii funcþionarului
public, însã nu a oprit, lovindu-l pe acesta
la nivelul genunchiului drept apoi conti-
nuându-ºi deplasarea în vitezã”, au reþinut
procurorii în rechizitoriu. Inculpatul a pã-
rãsit locul faptei, a ascuns autoturismul în
comuna Teasc, la locuinþa unui prieten ºi
a continuat drumul pânã la Craiova cu o
Skoda aparþinând prietenei sale.

Poliþistul rãnit a fost dus la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova unde i s-a
pus piciorul în ghips, iar colegii sãi au de-
marat cercetãrile, reuºind, în noaptea de 5
spre 6 aprilie sã punã mâna pe autorul fap-
tei ºi sã gãseascã maºina, stabilind cã nu
are permis de conducere ºi a mai fost con-
damnat anterior pentru infracþiuni la regi-
mul circulaþiei pe drumurile publice. Petcu
a fost reþinut pe 24 de ore, iar pe 6 aprilie a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã.

o concentraþie de 0,26 mg/l alcool pur în
aerul expirat. De asemenea, poliþiºtii au sta-
bilit cã cel din urmã nu posedã permis de
conducere pentru nici o categorie de auto-
vehicule. „Pe numele tânãrului de 22 de ani
poliþiºtii prezenþi la faþa locului au întocmit
dosar penal ºi continuã cercetãrile”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

„Partenerul” de dosar al poliþistului
Bãrbuceanu a ajuns dupã gratii

fice desfãºurate, poliþiºtii din cadrul Secþiei
2 Poliþie Ruralã Breasta l-au depistat ºi în-
carcerat în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova pe Constantin Adelin Moþes-
cu, de 27 de ani, din comuna Predeºti, Dolj.
Pe numele acestuia magistraþii Tribunalului
Dolj au emis un mandat de executare a pe-
depsei cu închisoarea, fiind condamnat la o
pedeapsã privativã de libertate de 1 an ºi 10
luni, pentru dare de mitã, conducere fãrã
permis ºi fals. Sentinþa definitivã fusese
pronunþatã vineri, 19 iunie a.c., de Curtea
de Apel Craiova, Moþescu fiind condamnat
în acelaºi dosar în care agentul de poliþie
Nicolae Bãrbuceanu, de la Secþia 6 Poliþie
Craiova, a primit o pedeapsã de 4 ani ºi 2
luni închisoare cu executare.
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Casa de Culturã a Studenþilor
gãzduieºte ºi astãzi campania de
donare de sânge „Fiecare picãtu-
rã de sânge înseamnã un zâmbet”.
Toþi cei care doresc sã doneze sân-
ge sunt aºteptaþi între orele 8.00 ºi
14.00 la sediul de pe strada „Eu-
geniu Carada” numãrul 10. Este a
doua oarã în acest an când cam-
pania poposeºte la Craiova. Aceas-
tã sesiune, prin sângele recoltat,
oferã o ºansã în plus pacienþilor
din spitale ºi ajutã persoanele inte-
resate sã contribuie la salvarea de
vieþi omeneºti. Pentru a putea asi-
gura anumite preparate, dar ºi pen-

Campanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sânge
la Casa Studenþilorla Casa Studenþilorla Casa Studenþilorla Casa Studenþilorla Casa Studenþilor

Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, a
anunþat, ieri, cã România va trece de la 1
iulie la cel mai mic preþ european al medica-
mentelor, noile preþuri fiind deja cunoscute
în domeniul sanitar.

“De la 1 iulie, România trece practic la
cel mai mic preþ european, aºa cum este
normal, þinând cont ºi de prevederile ºi re-
glementãrile ordinelor de ministru, aºa cum
confirmã ºi contextul socio-economic pe
care România îl traverseazã. Preþurile aici
nu pot fi similare preþurilor din þãrile cu alte
PIB-uri mult mai puternice decât þara noas-

“Aºa cum s-a aprobat astãzi n.r. – ieri) în
Comisia de buget a Camerei Deputaþilor, un
lucru foarte plãcut, comisia a votat în una-
nimitate pentru noul Cod fiscal, care are o
cotã de TVA redusã la 19%, de la 1 ianuarie
2016. Asta este lucrul sigur. Spuneam în
comisie cã analizãm la Ministerul de Finanþe
posibilitatea ca o astfel de mãsurã sã fie apli-
catã mai devreme de 1 ianuarie 2016. Asta o
sã vedem în urmãtoarele zile la minister. Din
calcul trebuie sã vedem exact cât anume
putem susþine ºi de la ce datã se poate apli-
ca o asemenea mãsurã înainte de 1 ianuarie
2016”, a spus ministrul Teodorovici. El a
arãtat cã sunt “ºanse foarte mari” ca acest
lucru sã se întâmple ºi cã impactul bugetar
ar fi de 1,8 miliarde de lei la un punct pro-
centual al TVA.

Teodorovici a mai spus cã “doar” i-a in-
format pe cei de la FMI, BM ºi CE în legã-
turã cu acest lucru ºi urmeazã sã aibã dis-

Dornici sã dea o mânã de ajutor pacienþilor aflaþi
pe patul de spital sau celor care au cãzut victime
accidentelor rutiere, zeci de craioveni s-au pre-
zentat, ieri, la Casa de Culturã a Studenþilor din
Craiova pentru a dona sânge. Campania continuã
ºi astãzi între orele 8.00-14.00.

tru a creºte siguranþa produselor
sanguine, sistemul transfuzional
are nevoie de donatori fideli, vo-
luntari, care doneazã periodic, din
responsabilitate faþã de semeni ºi
societate.

În lunile de varã, pe perioada
concediilor ºi a muncilor agricole,
la centrele de transfuzii se prezin-
tã, potrivit Ministerului Sãnãtãþii,
cu 20-25% mai puþini donatori faþã
de media obiºnuitã. În aceste con-
diþii, se încurajeazã donarea bene-
volã de sânge. În Uniunea Euro-
peanã se înregistreazã anual peste
20 de milioane de donãri de sânge.

În Romania, doar 1,7% din popu-
laþia adultã doneazã sânge, faþã de
66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã existã o
nevoie permanentã atât de sânge
ºi de preparate sangvine, cât ºi de
donatori fideli.
Condiþii pentru a dona sânge

Craiovenii care vor sã dea o
mânã de ajutor celor care au ne-
voie de transfuzii sanguine, precum
victimele accidentelor, cei ce su-
ferã operaþii dificile sau bolnavii
care necesitã tratamente împotri-
va cancerului, sunt aºteptaþi astãzi
la Casa de Culturã a Studenþilor.
La dispoziþia donatorilor sunt ca-
dre medicale specialiste în dome-
niu ce respectã cu stricteþe nor-
mele internaþionale de igienã în tim-
pul actului de donare. Ca mãsurã
de siguranþã pentru pacienþii din
spitale ce vor beneficia de produ-
sele prelevate, se efectueazã ºi o
serie de teste în laboratoare de spe-
cialitate pentru a exclude eventua-
la transmitere a unei boli prin trans-
fuzie. Din cantitatea de sânge re-
coltatã se vor face preparate din
sânge necesare pentru intervenþii-
le chirurgicale, aºa cum ar fi masa
eritrocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

În cazul în care donatorul sufe-
rã de o boalã transmisibilã, acesta
va fi informat asupra stãrii lui de
sãnãtate. Înainte de toate, pentru a
dona sânge craiovenii trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii.
Eligibile sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de

ani. Totodatã, donatorii trebuie sã
aibã o stare de sãnãtate bunã, sã
fie odihniþi, sã nu consume alcool
cu 48 de ore înaintea donãrii, sã
aibã greutatea peste 60 kg, sã nu
sufere de afecþiuni precum hepa-
titã, TBC, malarie, boli de piele,
ulcer sau diabet zaharat ºi sã nu
figureze în registrele medicale cu
boli de inimã. Persoana care do-
reºte sã doneze sânge nu trebuie
sã fie alergicã sau sã fi donat sân-
ge cu 72 de zile înainte de recolta-
re. În dimineaþa recoltãrii de sân-
ge pot fi consumate cel mult douã
felii de pâine cu margarinã ºi gem.
De asemenea, trebuie consumate
multe lichide. Sunt interzise în
schimb alimentele bogate în grã-
simi ºi laptele. Nici fumatul nu este
recomandat înainte de a dona sân-
ge din cauza riscului de lipotimie.
Sprijin pentru pacienþii din
spitale

Pentru a-i încuraja sã doneze
sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu

câteva facilitãþi: ºapte bonuri de
masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de
100 lei pentru depistarea hepatitei
B ºi C, a HIV/SIDA ºi a leuce-
miei. De asemenea, tot cu aceas-
tã ocazie sunt determinate hemo-
globina, grupa sanguinã ºi Rh-ul.
Tot pe lista de beneficii figureazã
ºi o reducere de 50% pe trans-
portul în comun timp de o lunã ºi
o zi liberã la serviciu sau ºcoalã.

În România doar 1,7% din po-
pulaþie doneazã sânge, cu mult
sub media europeanã (4%). ªi, nu
de puþine ori, medicii din spitalele
s-au plâns cã deficitul de sânge
se resimte, mai ales pe secþii în
care consumul este mare, aºa cum
ar fi cele de chirurgie ori oncolo-
gie. Pentru ca intervenþiile chirur-
gicale sã nu mai fie amânate din
cauza lipsei sângelui, ar fi nevoie
ca mãcar 2,5% din populaþie sã
meargã frecvent la centrele de
donare.

RADU ILICEANU

Bãnicioiu: De la 1 iulie, România trece la
cel mai mic preþ european al medicamentelor

Teodorovici: Ministerul analizeazã posibilitatea
reducerii TVA la 19% înainte de 1 ianuarie 2016

trã. Au fost purtate discuþii ºi cu Comisia
Europeanã, cu partenerii internaþionali în
totalitate – FMI, CE –, cu asociaþiile de pro-
ducãtori, asociaþiile de distribuitori, cu lan-
þurile de farmacii, ca sã asigurãm distribuþia
ºi sã nu avem deficienþe în aprovizionare ºi
în accesul pacienþilor cãtre medicamente”,
a declarat Bãnicioiu, într-o conferinþã de
presã, la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat cã în prezent toate
preþurile sunt afiºate pe site-ul Ministerului
Sãnãtãþii, cã spitalele ºi Casa de Asigurãri
sunt înºtiinþate asupra schimbãrilor iar toatã

economia care se va face va
rãmâne tot în bugetul minis-
terului. “Tot ceea ce esti-
mãm ca ºi economii, dupã
discuþia cu prim-ministrul ºi
discuþiile purtate cu Minis-
terul de Finanþe, vor rãmâ-
ne la Ministerul Sãnãtãþii ºi
vor fi parte a programului
de a înnoi permanent lista de
medicamente compensate.
Toate economiile, surplusu-
rile economisite din acest
proiect vor ajunge tot la pa-
cienþi”, a spus Bãnicioiu.
(Agerpres)

Ministerul Finanþelor analizeazã
posibilitatea scãderii TVA de la 24% la
19% înainte de 1 ianuarie 2016, a
declarat, ieri, ministrul finanþelor Eugen
Teodorovici, dupã ce Comisia de buget
a Camerei a decis reducerea TVA la 19%
de la începutul anului viitor.

cuþii cu reprezentanþii instituþiilor financiare
internaþionale. Ministrul a mai declarat cã din
Codul fiscal “este eliminatã acciza de 7 eu-
rocenþi pentru benzinã de la 1 ianuarie 2016,
la fel ºi taxa pe stâlp ºi celelalte astfel de
taxe”. În legãturã cu CAS la angajator ºi
angajaþi, mãsurile sunt prevãzute în Codul
fiscal pentru perioada de 2017- 2018, Teo-
dorovici arãtând cã “unele dintre mãsuri au
fost amânate, pentru o abordare prudentã,
pas cu pas, pe mãsurã ce economia permite
astfel mãsuri sã fie introduse pentru a avea
ºi siguranþa cã pot fi aplicate”.

Proiectele privind Codul Fiscal ºi Codul
de Procedurã Fiscalã urmeazã sã intre mier-
curi în dezbaterea plenului Camerei Deputa-
þilor, for decizional.
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Dreptul la muncã al persoane-
lor cu dizabilitãþi trebuie respectat
ºi sprijinit de cãtre Uniunea Euro-
peanã. Europarlamentarul social-
democrat spune cã în acest sens,
o mãsurã proactivã prin care an-
gajarea persoanelor cu dizabilitãþi
sã fie stimulatã printr-o cotã spe-
cialã ar reprezenta un element po-
zitiv. „În Uniunea Europeanã exis-
tã peste 80 de milioane de persoa-
ne cu dizabilitãþi conform Agenþiei
UE pentru drepturi fundamentale,
în timp ce în þara mea, România,
existã peste 700.000 de persoane.

Compania româno-germanã
Auto Schunn, cel mai important
dealer Mercedes Benz din vestul
þãrii, continuã acþiunile de prezen-
tare ºi de testare a automobilelor
celebrului brand german. Dupã
ce au fost oferite spre vizionare
în nordul þãrii, unde caravana
Auto Schunn s-a bucurat de un
real succes, a venit rândul altor
oraºe, precum Buzãul, sã se bu-
cure de prezenþa celor mai noi
modele Mercedes Benz, ce vor
putea fi admirate ºi conduse de
cei pasionaþi între 24 ºi 28 iunie.

Banca Comercialã Românã (BCR) va
pune la dispoziþie Grupului OMV Petrom,
începând din acest an, o gamã larga de pro-
duse ºi servicii personalizate pentru admi-
nistrarea fluxurilor de numerar (cash ma-
nagement) ºi finanþare a comerþului (trade
finance). Serviciile de cash management in-
clud colectare de numerar, structuri de con-
centrare ºi optimizare a lichiditãþilor de tip
cash pooling, plãþi ºi încasãri. Oferta Gru-
pului BCR acoperã atât operaþiuni ale Gru-

Mazda lanseazã noua Mazda CX-3 ºi intrã
în segmentul SUV-urilor de mici dimensiuni
printr-o model care îmbinã designul KODO,
ajuns acum la maturitate, ºi tehnologiile SKY-
ACTIV, care asigurã performanþe dinamice,
manevrabilitatea specificã Mazda ºi un con-
sum de combustibil redus. Noul model, care
va fi disponibil ºi în variantã cu tracþiune in-
tegralã,înglobeazã platforma de conectivitate
MZD Connect ºi o gamã largã de tehnologii
de siguranþã activã dezvoltate de Mazda. SUV-
ul CX-3 este deja disponibil în România la un
preþ de pornire de 15.290 de euro cu TVA
inclus. Opþional modelul va putea fi echipat
cu Active Driving Display, unul dintre prime-
le head-up displayuri din segment. Pentru un

Mãsuri stimulative pentru a creºte rata de angajareMãsuri stimulative pentru a creºte rata de angajareMãsuri stimulative pentru a creºte rata de angajareMãsuri stimulative pentru a creºte rata de angajareMãsuri stimulative pentru a creºte rata de angajare
a persoanelor cu dizabilitãþi din Româniaa persoanelor cu dizabilitãþi din Româniaa persoanelor cu dizabilitãþi din Româniaa persoanelor cu dizabilitãþi din Româniaa persoanelor cu dizabilitãþi din România

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu solicitã
mãsuri proactive ºi stimulative pentru a
creºte rata de angajare a persoanelor cu
dizabilitãþi din România în sistemul adminis-
trativ european, depunând în acest sens o
declaraþie scrisã în Parlamentul European.

Prezenþa acestora în sistemul ad-
ministrativ european ar întãri in-
stituþiile europene, iar în aceastã
manierã, UE ºi-ar reitera valorile
umane ºi sociale legate de toleran-
þã ºi combaterea discriminãrii”, a
atras atenþia Victor Negrescu.
Uniunea Europeanã trebuie sã
propunã mãsuri stimulative

Eurparlamentarul social-demo-
crat subliniazã cã numãrul româ-
nilor angajaþi în instituþiile europe-
ne este sub ponderea pe care o
ocupa populaþia þãrii în cadrul UE,

aceastã subreprezentare fiind chiar
mai accentuatã în rândul persoa-
nelor cu dizabilitãþi. „ªtim cã în
anumite state nu existã o bunã in-
formare cu privire la aceste opor-
tunitãþi sau suficiente mãsuri
proactive pentru stimularea anga-
jãrii ºi consider cã cetãþenii cu di-
zabilitãþi din acele state trebuie spri-
jiniþi suplimentar.

Spre exemplu, România ocupã
deja mai puþine locuri în instituþii-
le europene decât ponderea repre-
zentatã la nivel european, iar
aceastã subreprezentare este ºi
mai vizibilã atunci când vorbim de
locurile alocate pentru persoane-
le cu dizabilitãþi din România”, a
explicat eurodeputatul PSD. Con-
form lui Victor Negrescu, un
motiv pentru acest numãr limitat
de posturi este dat de faptul cã
spaþiile de concurs din România

nu sunt accesibilizate pentru per-
soane cu dizabilitãþi. „Pentru a
combate discriminarea pe piaþa
muncii, Uniunea Europeanã trebu-
ie sã propunã mãsuri stimulative,

dotate cu mecanisme financiare,
prin care accesul persoanelor cu
dizabilitãþi la locuri de muncã sã
fie sprijinit”, a conchis europarla-
mentarul Victor Negrescu.

Acþiuni de prezentare ºi de testare
a automobilelor Mercedes Benz

“Acþionãm pentru a oferi clienþi-
lor noºtri posibilitatea de a vedea
ºi testa cele mai noi modele. Pot
face un drive test ºi astfel pot
cunoaºte fiabilitatea maºinilor de
lux, cele mai noi tehnici dar ºi
confortul acestora. Toate aceste
acþiuni au avut efecte pozitive,
acest lucru arãtând disponibilita-
tea publicului faþã de diversifica-
rea modelelor existente. E drept,
ne adresãm în principal sectoru-
lui premium, aºa cã vom avea
modele de la Clasa E pânã la Cla-
sa S. Întotdeauna modelele noi

prezintã un interes major pentru
public, oamenii dorind sã le con-
ducã ºi sã le simtã”, a declarat
Jurgen Schunn, proprietarul com-
paniei Auto Schunn. Omul de afa-
ceri a fãcut ºi o dezvãluire intere-
santã în privinþa pieþii auto, pe seg-
mentul maºinilor de lux, în care
se încadreazã ºi Mercedes Benz.
“La o populaþie de 20 de milioane
de locuitori, România se situea-
zã, exceptând pieþele occidenta-
le, pe locul doi dupã Polonia, la
numãrul de vânzãri Mercedes
Ben”, a subliniat Jurgen Schunn.

Se lanseazã noua Mazda CX-3Se lanseazã noua Mazda CX-3Se lanseazã noua Mazda CX-3Se lanseazã noua Mazda CX-3Se lanseazã noua Mazda CX-3

plus de sportivitate instrumentarul de bord
are în centru un turometru analogic generos,
încadrat de un vitezometru ºi indicatori digi-
tali. Noul Mazda CX-3 propune trei variante
de motorizare. Transmisiile SKYACTIV-Dri-
ve ºi SKYACTIV-MT au fost adaptate noului
model ºi contribuie la scãderea consumului
de combustibil fãrã nici un compromis în
ceea ce priveºte precizia ºi promptitudinea
rãspunsului oferit ºoferului. Varianta automatã
prezintã ºi un mod sport care oferã un plus
de cuplu în funcþie de fermitatea cu care este
apãsatã pedala de acceleraþie.În standard
modelul este echipat cu sistemul i-Eloop, de
recuperare a energiei rezultate în urma frâ-
nãrii, pe motorizarea G150.

BCR va asigura servicii de cashBCR va asigura servicii de cashBCR va asigura servicii de cashBCR va asigura servicii de cashBCR va asigura servicii de cash
management pentru OMV Petrommanagement pentru OMV Petrommanagement pentru OMV Petrommanagement pentru OMV Petrommanagement pentru OMV Petrom

pului OMV Petrom din România, cât ºi din
Republica Moldova. “Acest acord creeazã
bazele unui parteneriat strategic pe termen
lung între BCR ºi Grupul OMV Petrom.
Aceastã operaþiune reprezintã un reper în
zona tranzacþiilor corporate, confirmând
astfel poziþia de leader pe care BCR ºi Gru-
pul Erste o au în aceastã zonã a Europei”,
a declarat Sergiu Manea, vicepreºedinte
executiv Corporate & Markets, BCR. BCR
creeazã astfel, prin abilitãþile sale, tendinþe

pe piaþa bancarã româ-
neascã oferind clienþilor
sãi, indiferent de mãri-
mea afacerii, o gamã
amplã de produse ºi ser-
vicii de cash management
adaptate atât nevoilor, cât
ºi specificului industriei
în care aceºtia activeazã.
Prin accesarea acestor
produse bancare în care
BCR exceleazã, clienþii
bãncii devin mai compe-
titivi în relaþiile de afa-
ceri, prin creºterea efi-
cienþei resurselor finan-
ciare utilizate.
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Prima zi a examenului de eva-
luarepentru elevii de clasa a VIII-a
a început cu emoþii. Erau atât ale
elevilor, cât ºi ale pãrinþilor. La fie-
care unitate ºcolarã, unde se sus-
þinea proba scrisã la Limba ºi Lite-
ratura Românã, zeci de pãrinþi îºi
conduceau copiii pânã la poartã, îi
vedeau cum merg spre sãlile de
examinare ºi, apoi, îºi începeau
aºteptarea. Când ieºea câte un can-
didat, apãreau întrebãrile: „Cum a
fost?”, „V-a dat greu?”, „Aþi rezol-
vat subiectele?” etc. La un moment
dat, s-au aflat ºi subiectele de exa-
men: un comentariu pe un basm;
o compunere individualã pe mar-
ginea unei întâmplãri din perioada
sãrbãtorilor; antonime; semnifica-
þia secvenþei; o frazã din care sã
se afle propoziþia principalã ºi sub-
ordonata. S-a terminat examenul,
iar elevii erau asaltaþi din toate pãr-
þile. Am încercat sã vedem ce se

Speranþe dupã prima ziSperanþe dupã prima ziSperanþe dupã prima ziSperanþe dupã prima ziSperanþe dupã prima zi
a Evaluãrii Naþionalea Evaluãrii Naþionalea Evaluãrii Naþionalea Evaluãrii Naþionalea Evaluãrii Naþionale

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri a fost prima zi a examenului de evaluare naþionalã, proba scrisã la Limba
ºi literatura românã, pentru absolvenþii clasei a VIII-a. Dupã cum au afirmat
candidaþii, subiectele nu au fost dificile, cei mai mulþi dintre ei arãtându-se
mulþumiþi de ceea ce au realizat. Emoþiile au fost prezente atât în rândul
copiilor, cât ºi al pãrinþilor, dar, la finalul probei, majoritatea era mulþumitã.

întâmplã la douã instituþii ºcolare,
ambele de renume: Liceul cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Triºcu” ºi
Colegiul Naþional „Carol I”.

Un candidat mulþumit,
care vrea sã facã scrimã

În faþa LPS „Petrache Triºcu”,
pãrinþii îºi aºteptau copiii sã vadã
cum s-au descurcat. Emoþiile erau
maxime. Mame ºi taþi erau la por-
þile liceului ºi, parcã, nu puteau sã
articuleze cuvintele. Am gãsit, într-
un final, un cuplu – tatã-fiu, care a
trecut peste ceea ce se întâmplase
în orele de examen. Candidatul,
Andi Mihai Tuþã, s-a arãtat dezin-
hibat: „Nu am avut mari emoþii.
ªtiam cã mã pregãtisem bine. Chiar
mi s-a pãrut destul de uºor. Eu ori-
cum vreau sã merg mai departe la
acest liceu, mai ales cã practic ºi
scrima”. Lângã el, tatãl sãu,  Lau-
renþiu Tuþã,  pare mai emotiv.

„Am fost mai neliniºtit decât a fost
el, dar ºtiam cã este bine pregãtit.
Sunt convins cã va obþine rezulta-
te bune, astfel încât sã-ºi realizeze
visul”, a spus acesta.

Animaþie ºi emoþii ºi la „Carol I”
La câteva strãzi mai încolo, la

Colegiul Naþional „Carol I”, ace-
eaºi animaþie. Zeci de pãrinþi în
aºteptare ºi copii care au ieºit zâm-
bitori. Peste tot se vorbea de sub-
iecte ºi rezolvãri. Într-o parte, am
dat de Cristina Geormãneanu,
care îºi aºtepta fiica sã iasã de la
examen, ºi a putut sã ne dea câte-
va declaraþii: «Cred cã noi avem,
ca pãrinþi, mai multe emoþii decât
ei. Pentru aceºti copii, este primul
examen din viaþa lor ºi niciodatã
nu poþi ºti ce-þi aduce viitorul. Fata
mea vrea sã urmeze tot la „Carol
I”, vrea sã îmbrãþiºeze cariera
medicalã. Oricum, emoþiile sunt
imense». A apãrut imediat ºi fata
acesteia, Cristina Maria, care de-
abia scãpase de încãrcãtura unui
prim concurs: „A fost destul de
uºor, dar am avut ceva emoþii. Eu
vreau, aºa cum cred cã v-a spus
ºi mama, sã devin medic. Sunt
convinsã cã va fi bine”.

Prezenþã mai bunã
decât în 2014

Dupã prima zi, era inevitabi-
lã ºi o reacþie din partea Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj,
care n-a întârziat sã aparã. Ceea
care a prezentat-o a fost prof.
Janina Elena Vaºcu, inspector
general adjunct al ISJ Dolj ºi
preºedintele Comisiei Judeþene
a Examenului de Evaluare: „Din
cei 5.343 de elevi înscriºi, s-au
prezentat 5.124. Nu au fost in-

cidente majore. A fost o dis-
funcþionalitate la ªcoala Gimna-
zialã Lipovu, unde, din cauza In-
ternet-ului, a trebuit ca subiec-
tele sã fie luate de la 3 km dis-
tanþã, dintr-un alt Centru de
examinare. Din planul total de
ºcolarizare, avem, pe lângã cei
cca 100 de elevi repetenþi, co-
rijenþi sau cu situaþia neînche-
iatã, aceºti absenþi de astãzi, un
numãr în jur de 300, oricum
sub cel de anul trecut, când di-

ferenþa a fost aproape dublã. În
ceea ce-i priveºte pe absenþii de
astãzi, aceºtia pot fi repartizaþi,
conform legislaþiei, dupã finali-
zarea admiterii, pe locurile rã-
mase neocupate, dar, repet, res-
pectând metodologia”.

În puþine cuvinte, examenul
de ieri – þinând cont mãcar de
entuziasmul arãtat de candidaþi
– promite rezultate bune. Ur-
meazã, pe 24 iunie, proba la Ma-
tematicã...

De ieri ºi pânã pe 26 iunie, în cele 43 de Centre de Examinare
stabilite se desfãºoarã proba C a Examenului de Bacalaureat, cea de
evaluare a competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie inter-
naþionalã. „Avem înscriºi, la aceastã probã, 4.473 de candidaþi, din-
tre care 3.772 la Limba englezã, 662 la Francezã, 16 la Germanã ºi
23 la Spaniolã. Examinarea a început ieri ºi constã în audiþia unui
text, o lucrare scrisã ºi o expunere oralã”, a precizat prof.  Matilda
Blagu, secretar al Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

Aceasta a mai precizat cã, pentru probele scrise, care vor începe
sãptãmâna viitoare, sunt arondate 16 Centre Zonale de Examen,
patru dintre acestea fiind în teritoriu (Dãbuleni, Calafat, Bãileºti
ºi Filiaºi). Altfel, conform centralizãrii efectuate de Comisia Jude-
þeanã de Bacalaureat, la proba de sãptãmâna trecutã – competenþe
digitale – s-au obþinut urmãtoarele rezultate: 3.903 înscriºi, 265
dintre aceºtia neprezentându-se; 53 nu au obþinut niciun califica-
tiv; 746 au luat „începãtor”; 1.311 – „mediu”; 848 – „avansat”; 678
– „experimentat” ºi doar 2 au fost eliminaþi.

ElevilorElevilorElevilorElevilorElevilor
le place englezale place englezale place englezale place englezale place engleza
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Între tradiþie, identitate naþionalã ºi modã,
ia tradiþionalã româneascã – din in sau bo-
rangic – a câºtigat tot mai mult teren în ul-
timii ani, cucerind lumea. Dupã ce pictori
celebri au surprins-o în operele lor, iar de-
signeri de renume au inclus-o în colecþii pe
care le poartã ºi vedetele de la Hollywood,
ca Nicole Kidman, Halle Berry ori Kate
Moss, românii ºi-au dat seama cât de valo-
roasã poate fi. Aºa cã, din anul 2013, ziua
de Sânziene – 24 iunie – a fost declaratã
Ziua Universalã a iei tradiþionale.

Managerul Oana Bicã:
„Mi-am dorit foarte mult sã organizãm

un asemenea eveniment”
La Craiova, deºi promoveazã costumul

popular prin fiecare spectacol prezentat,
este pentru prima datã când artiºtii Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase” celebreazã
ia în cadrul unui eveniment de sine stãtãtor.
«Îl consider proiectul meu de suflet de când
sunt manager al acestei instituþii. Mi-am
dorit foarte mult sã organizãm un aseme-
nea eveniment ºi iatã cã în sfârºit se întâm-
plã. Este vorba despre o cinstire a bluzei
tradiþionale româneºti. Se intituleazã „Cra-
iova se îmbracã în ie!” ºi ne dorim ca prin
acesta cât mai mulþi craioveni ºi craioven-
ce sã participe îmbrãcaþi în ie, fie autenti-
cã, fie stilizatã», a declarat Oana Bicã, în
cadrul unei conferinþe de presã.
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Sãrbãtoarea de Sânziene sau Drãgaica ºi Ziua
Universalã a Iei vor fi sãrbãtorite mâine, 24 iunie, ºi
la Craiova printr-o paradã a iei, o ºedinþã foto pentru
participanþi, un concurs cu premii, un atelier de co-
roniþe realizate manual din sânziene ºi un spectacol
folcloric. Toate în cadrul evenimentului „Craiova se

Dintre toate sãrbãtorile de peste an din
calendarul popular, Sânzienele au un farmec
aparte, dând naºtere unui spectaculos cere-
monial magic în noaptea de 23 spre 24 iu-
nie. Obiceiurile se pierd departe, în timp.
Sunt datini autohtone, al cãror nume dac s-
a pierdut. S-a pãstrat cel roman – Sânziana
(de la Sancta Diana), care circulã ºi azi în
Ardeal, ºi cel slav, de Drãgaica, venit mai
târziu ºi care circulã în Muntenia ºi Oltenia.

Apãrarea gospodãriei
Sânzienele sunt plante cu flori galbene-aurii

ºi plãcut mirositoare. Cresc prin livezi, pãºuni,
margini de pãduri ºi poieniþe. Fetele adunã flo-
rile în buchete, fac colane ºi împletesc cununi
circulare ºi cruciforme sau le strâng în bu-
cheþele. Aceste coroniþe ºi buchete sunt aduse
în sat ºi aºezate pe porþi, uºi, ferestre, pe ºuri,
pe stupi ºi chiar în straturile de legume, în cre-

Programul va
începe la ora
18.00, în Piaþa
„Mihai Viteazul”,
unde craiovenii,
îmbrãcaþi în ie
sau cãmaºã tradi-
þionalã, sunt aº-

teptaþi pentru parada care se va desfãºura
în centrul vechi. Tot aici, de la 18.45 va
avea loc o ºedinþã foto realizatã de fotogra-
ful Bogdan Dãnescu, urmatã de concursul
la care se vor premia cea mai autenticã ie ºi
cea mai fotogenicã apariþie în ie. De la ace-
eaºi orã, craiovenii vor putea participa ºi la
atelierul de coroniþe realizate manual din
sânziene.

„Toate fetele din Craiova sã îmbrace ia
ºi o sã vadã cât de frumoase sunt!”
Ziua Universala a iei tradiþionale va fi

marcatã ºi printr-un spectacol folcloric, în
centrul vechi, care va începe la ora 19.30
ºi va fi susþinut de soliºtii Niculina Stoi-
can, Constantin Enceanu, Marius Mãgu-
reanu, Cristian Bãnãþeanu, Lavinia Bîrso-
ghe, Liliana Popa, Aneta ªiºu, Ciri Mayer
ºi Liviu Dicã împreunã cu orchestra ºi
dansatorii Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase”. Li se vor alãtura Ansamblul „Ion
ªerban” din Iºalniþa, Ansamblul Folcloric
„Alunelul” al Cãminului Cultural Pieleºti,
Ansamblul „Altiþa” al Cãminului Cultural
Maglavit, Ansamblul „Leoveanca” din co-
muna Leu ºi Ansamblul Folcloric „Crãi-
þele” al Colegiului National Pedagogic „ªte-
fan Velovan” din Craiova.

Dupã ce el însuºi a îmbrãcat de mii de
ori costumul popular, în anii în care a stat
în faþa orchestrei ansamblului craiovean,

maestrul Nicu Creþu i-a invitat pe craioveni
sã nu rateze acest eveniment, unul „deose-
bit ºi venit la timpul potrivit”. „Toate fetele
din Craiova sã îmbrace de data aceasta ia ºi
o sã vadã ele cât de frumoase sunt! Vor
obþine o frumuseþe în plus!”, a opinat diri-
jorul, cãruia îi va aparþine conducerea mu-
zicalã la spectacolul de mâine-searã.

Repertoriu de cântece ºi jocuri populare
olteneºti special pregãtit

„Vom acorda – ca de fiecare datã – o aten-
þie specialã costumului popular, îndeosebi
acestei minunate ii. Noi le mediatizãm cât
putem de bine prin programele noastre, aceas-
ta fiind, de fapt, un plus în succesele de care
ne bucurãm, pentru cã monumentalitatea ºi
varietatea folclorului românesc – oltenesc,
în special – rezidã ºi în frumuseþea costu-
mului popular”, a mai spus Nicu Creþu, adã-
ugând cã la spectacolul de mâine „artiºtii
noºtri vor realiza o adevãratã broderie pe mi-

nunatul covor al
folclorului”.

Un „spectacol excepþional” îl considerã
ºi maestrul coregraf al Ansamblului Folclo-
ric „Maria Tãnase”, Ionel Garoafã, pen-
tru care „ dansatorii au pregãtit un reperto-
riu de jocuri populare olteneºti”. „Avem ºi
colaboratori – foarte mulþi copii de la an-
sambluri din judeþ, pentru ca ei sã înveþe sã
iubeascã acest port tradiþional românesc ºi
sã îl promoveze, la rândul lor, când vor fi
mai mari”, a precizat acesta, la rândul sãu
invitându-i „în numãr cât mai mare pe toþi
cei care iubesc portul popular” la evenimen-
tul de mâine.

***
Manifestãrile de la Craiova dedicate Zi-

lei Universale a iei tradiþionale sunt orga-
nizate sub egida Primãriei municipiului Cra-
iova ºi a Asociaþiei „Craiova Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021”. Craiova se alãturã,
astfel, sutelor de oraºe din Romania ºi de
peste hotare care promoveazã ia, pentru a
deveni un brand de þarã recunoscut pe toa-
tã planeta. Evenimentul va fi prezentat de
Alina ªerban.

îmbracã în ie!”, organizat de Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”. Ora de întâlnire este 18.00, iar lo-
cul – Piaþa „Mihai Viteazul”, unde craiovenii de toa-
te vârstele sunt aºteptaþi pentru participarea la pa-
radã. Accesul la eveniment este liber, iar þinuta re-
comandatã este ie / cãmaºã þãrãneascã.
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Magia SânzienelorMagia SânzienelorMagia SânzienelorMagia SânzienelorMagia Sânzienelor
Sãrbãtoarea de Sânziene (sau Drãgaica, în Mun-

tenia ºi Oltenia) – prãznuitã de ziua naºterii Sf. Ioan
Botezãtorul – este legatã de cultul recoltei, al vege-
taþiei ºi al fecunditãþii ºi pãstreazã în ea, ca toatã
tradiþia româneascã, un amestec fascinant de creº-
tinism, pãgânism ºi vrãjitorie. În noaptea de Sân-

ziene, „Dumnezeu rânduieºte un rãstimp de liniºte,
când stau în cumpãnã toate stihiile ºi cerurile cu stele
ºi vânturile” (Mihail Sadoveanu), ielele (Rusaliile)
pot sã fie îmblânzite ºi fetele tinere pot sã-ºi afle
destinul, spãlându-se, la rãsãritul soarelui, cu roua
curatã de pe flori.

dinþa cã ele vor ocroti
casa ºi gospodãria de
puterea forþelor malefice,
aducând totodatã noroc,
sãnãtate ºi belºug oame-
nilor, animalelor ºi semã-
nãturilor („vor înflori ca
sânzienele”).

De leac ºi descântece
La Sânziene, femeile pornesc în plinã noapte

spre locuri ºtiute numai de ele pentru a aduna
ierburi de leac ºi descântece: sânziene, ustu-
roi, cicoare, cimbriºor, trifoi-alb, sulfinã º.a.
Multe dintre ele se duc la bisericã, cu credinþa
cã, dacã vor fi sfinþite, vor fi ºi mai bune de
leac. „Fetele merg pe câmp ºi culeg flori, mai
ales sânziene, din care îºi fac coroniþe; din
flori de cicoare se fac brâuri cu care se încing
pe mijloc, purtându-le toatã ziua. Seara îºi
dau jos cingãtorile, pe care le pun sã se usuce
(sunt folosite mai apoi ca plantã de leac)”,
scrie Tudor Pamfilie, în „Sãrbãtorile la români”.
„Florile culese în aceastã zi mai sunt bune
pentru tuse, pentru diferite boale, pentru urâ-
ciune ºi pentru afumarea vitelor, când sunt
bolnave”, adaugã Th. D. Speranþia. ªi mai
spune Pamfilie: „În aceastã zi se face descân-

tecul de întors inima unuia cãtre altul, spre a
alunga vrajba dintre doi inºi ºi a aduce între
ei bunãtatea ºi voia cea dragã”.

Vestirea ursitului
Alãturi de funcþia de apãrare, Sânzienele

erau socotite uneori de tinerele fete ºi un
mijloc de a-þi afla ursitul, cât ºi timpul când
se vor mãrita. Cununile bãrbaþilor, împletite
în formã de cruce, iar cele ale fetelor în for-
mã de cerc, sunt
aruncate pe casã.
Dacã jerbele se
opresc pe acoperiº,
e semn de nuntã, iar
dacã nu, ursitul sau
ursita mai trebuie aº-
teptat(ã). Înainte de
rãsãritul Soarelui, era
obiceiul ca aceste
cununi sã fie arun-
cate în coarnele vi-
telor. Dacã gingaºa
coroniþã se oprea în
cornul unei vite tine-
re, fata se mãrita
dupã un tânãr, iar
dacã se oprea în cor-

nul vitei bãtrâne, ursitul era om în vârstã.
În unele sate e obiceiul ca pe drumul de în-

toarcere cãtre sat fetele sã priveascã prin cunu-
nã, iar în funcþie de vârsta ºi însuºirile fizice ale
persoanei vãzute sã deducã ºi calitãþile morale
ale viitorului soþ. Fetele îºi pun flori de sânziene
neîmpletite sub cãpãtai. În acea noapte ele îºi
vor visa ursitul. Dacã va fi purtatã în pãr sau în
sân de fecioare sau tinere neveste, acestea vor
deveni atrãgãtoare ºi drãgãstoase.
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Miniºtrii europeni de Externe au extins
oficial, ieri, pânã la sfârºitul lui ianuarie
2016, sancþiunile economice introduse ca
rãspuns la rolul destabilizator al Rusiei în
estul Ucrainei, se aratã într-un comunicat
oficial. Decizia ºefilor diplomaþiilor din UE
a fost luatã în contextul în care sancþiunile
instituite la adresa Moscovei, dupã anexa-
rea Crimeii ºi declanºarea conflictului ar-
mat din estul separatist al Ucrainei, expirã
la sfârºitul lunii iulie. Aceste sancþiuni pre-
vãd interdicþii de vizã ºi îngheþarea contu-
rilor unor responsabili ruºi sau ucraineni
proruºi, dar ºi mãsuri împotriva unor sec-
toare întregi ale economiei ruse, precum
cel bancar, al apãrãrii sau cel petrolier.
Sancþiunile au fost prelungite “pânã când
Rusia îºi va îndeplini obligaþiile asumate
prin acordul (de încetare a focului) de la
Minsk”, a precizat ministrul britanic de
externe Philip Hammond. Acordul de pace

Atac al talibanilor asupra Parlamentului
de la Kabul

Talibanii au comis, ieri, un atac coordo-
nat împotriva Parlamentului afgan, care s-a
încheiat cu moartea tuturor celor ºase ataca-
tori, a anunþat Ministerul de Interne de la
Kabul. Atacatorii au detonat o maºinã-cap-
canã în faþa clãdirii, dupã care au intrat în
Parlament. Poliþia a evacuat zona, încercând
sã respingã atacatorii. Incidentul s-a produs
în timp ce noul ministru al Apãrãrii, Masso-
om Stanekzai, era prezentat parlamentarilor
pentru a i se acorda votul de învestiturã. Cel
puþin 18 persoane au fost rãnite în atac, în
timp ce imaginile postate pe reþelele de so-
cializare aratã Parlamentul plin de fum ºi
persoane fugind sã se ascundã. Presa localã
a anunþat o altã explozie în zona Dahmazang
din Kabul. Televiziunea a transmis în direct
imagini din clãdire în momentul în care au
intrat atacatorii, iar parlamentarii au fost
vãzuþi în timp ce încercau sã fugã din calea
acestora.

Caniculã în Pakistan: 122 de morþi
în sudul þãrii

Un val de cãldurã care s-a abãtut asupra
oraºului Karachi, cel mai mare din Pakistan,
ºi altor districte ale provinciei Sindh (sud) a
fãcut cel puþin 122 de morþi a anunþat secre-
tarul departamentului sãnãtãþii al provinciei,
Saeed Mangnejo.  “De sâmbãtã, 114 persoa-
ne au decedat la ºi alte opt în trei districte
din Sindh”, a declarat Saeed Mangnejo. Tem-
peratura la Karachi, mare oraº portuar din
sudul þãrii, a atins sâmbãtã 45 de grade Cel-
sius, aproape de recordul de 47 de grade
Celsius înregistrat în iunie 1979. Guvernul
provinciei Sindh a decretat starea de urgen-
þã în toate spitalele ºi a anulat concediile
echipelor medicale. ªeful echipelor de urgen-
þã de la spitalul public Jinnah, Seemin Ja-
mali, a afirmat cã peste o sutã de persoane au
murit în instituþia din subordinea sa. “Toate
au încetat din viaþã din cauza unui stop car-
diac”, a precizat el. Efectele caniculei au fost
agravate de întreruperi ale curentului elec-
tric care au afectat sistemul de distribuþie cu
apã, potrivit serviciului public ce adminis-
treazã aprovizionarea cu apã a celor 20 de
milioane de locuitori ai oraºului. Premierul
Nwaz Sharif a avertizat companiile de elec-
tricitate cã nu va tolera întreruperea curen-
tului electric în perioada Ramadanului care
a început sãptãmâna trecutã, potrivit unui
consilier din cadrul cabinetului sãu.

Unitate de poliþie creatã pentru
combaterea propagandei jihadiste
pe reþelele de socializare

Pentru a închide conturile de pe reþelele
de socializare online folosite de reprezentanþi
ai grupãrii jihadiste Statul Islamic (SI), Eu-
ropol a anunþat cã luna viitoare va fi creatã
o unitate de poliþie la nivel European în acest
scop. Aceastã micã unitate de poliþie va mo-
nitoriza internetul ºi va încerca sã închidã
conturile activiºtilor Statului Islamic în câ-
teva ore de la detectarea lor, într-un efort de
a combate maºinãria de propagandã, care ar
lansa zilnic circa 100.000 de tweet-uri. “Este
o estimare rezonabilã ºi indicã amploarea
problemei cu care ne confruntãm”, a decla-
rat Rob Wainwright, directorul Europol, agen-
þia de poliþie cu sediul la Haga ce va coordo-
na noua unitate. Aproape 5.000 de persoane
din vestul Europei ar fi plecat în Siria ºi Irak,
majoritatea pentru a se alãtura Statului Isla-
mic, stârnind îngrijorare în rândul statelor
europene cã cetãþenii lor s-ar putea întoarce
radicalizaþi ºi pregãtiþi sã comitã atacuri.
Wainwright a spus cã gruparea Statul Isla-
mic este avansatã din punct de vedere tehno-
logic ºi cã activeazã pe reþelele de socializa-
re cum nicio altã organizaþie teroristã nu a
mai fãcut pânã acum. Noua unitate de poli-
þie, care va fi formatã iniþial din 10-20 de spe-
cialiºti din întreaga Europã, va colabora cu
reþelele de socializare pentru a putea viza
conturile folosite de figuri proeminente ale
SI în mai multe limbi.

Preºedintele R. Moldova, Nicolae Timofti,
a semnat, ieri, decretul de numire a minis-
trului de Externe, Natalia Gherman, în cali-
tate de premier interimar, aceasta exprimân-
du-ºi speranþa cã interimatul sãu va fi foarte
scurt. Natalia Gherman va exercita interi-

într-o primã etapã, misiunea navalã de luptã
împotriva traficului cu imigranþi pe Marea
Mediteranã va fi limitatã la o supraveghere
sporitã a reþelelor de traficanþi. Primele des-
fãºurãri de nave, submarine, avioane de pa-
trulare ºi drone europene sunt aºteptate sã
aibã loc în decurs de o sãptãmânã. Decizia a
fost luatã de cãtre miniºtrii de externe din UE
la deschiderea reuniunii lor lunare de la Lu-
xemburg, a indicat o purtãtoare de cuvânt.
Scopul misiunii, intitulatã “EU Navfor Med”,
cu cartierul general la Roma, este de “a-i ataca
pe traficanþi ºi de a le desfiinþa modul de afa-
ceri”, declara ºefa diplomaþiei europene, Fe-
derica Mogherini, înainte de reuniunea mi-
niºtrilor de la Luxemburg. Uniunea Europea-
nã se confruntã cu un aflux fãrã precedent
de imigranþi, care încearcã sã ajungã pe þãr-
murile sudice al blocului comunitar plãtind
traficanþi care îi îmbarcã pe nave precare ºi
supraîncãrcate. Operaþiunea are trei etape.
Prima ar putea începe în decurs de o sãptã-

Sancþiunile economice împotrivaSancþiunile economice împotrivaSancþiunile economice împotrivaSancþiunile economice împotrivaSancþiunile economice împotriva
Rusiei prelungite cu ºase luniRusiei prelungite cu ºase luniRusiei prelungite cu ºase luniRusiei prelungite cu ºase luniRusiei prelungite cu ºase luni

de la Minsk, semnat în luna februarie în
capitala belarusã, prevede mãsuri progre-
sive pânã la sfârºitul anului în vederea în-
cetãrii conflictului dintre Kiev ºi separatiº-
tii proruºi. În pofida armistiþiului, mai mul-
te incidente soldate cu victime au loc frec-
vent în estul ucrainean, unde peste 6.400
de persoane au pierit în conflictul care du-
reazã din aprilie 2014. În ultimele sãptã-
mâni, ostilitãþile s-au intensificat în mai
multe puncte de pe linia frontului, gene-
rând temeri privind o nouã escaladare a ten-
siunilor. Sancþiunile împotriva Rusiei au fost
instituite la 29 iulie 2014, dupã o reuniune
de urgenþã convocatã la Bruxelles ca reac-
þie la prãbuºirea, în zona de conflict, a avio-
nului Boeing, al companiei Malaysia Airli-
nes, cu 298 de persoane la bord. Ele au
fost întãrite în septembrie 2014, creând
dificultãþi economiei ruse, fãrã a produce
însã o schimbare în atitudinea preºedinte-

lui Vladimir Putin, acuzat de statele occi-
dentale cã trimite în continuare trupe ºi
arme separatiºtilor din estul Ucrainei. În
replica, Moscova considerã cã sancþiunile
UE impuse Rusiei ºi care au fost prelungite
sunt “nejustificate ºi ilegale’”, a declarat
Dmitri Peskov, purtãtorul de cuvânt al pre-
ºedintelui Vladimir Putin, avertizând cã
Rusia va rãspunde la decizia blocului co-
munitar cu mãsuri reciproce. “Nu e nimic
nou. În schimbul de sancþiuni existã prin-
cipiul reciprocitãþii - aceasta este baza abor-
dãrii noastre”, a afirmat Peskov. “Noi nu
am fost ºi nu suntem iniþiatorii unor astfel
de mãsuri, dar în acest caz vom acþiona
pornind de la principiul reciprocitãþii”, a
insistat Dmitri Peskov. În opinia sa, conti-
nuarea unei astfel de practici va aduce pre-
judicii nu numai economiei ruse, ci ºi inte-
reselor economice ale statelor europene
care au decis sancþiunile.

UE a lansat operaþiunea navalã de luptã
împotriva traficului cu imigranþi

mânã ºi va consta
în acþiuni de su-
praveghere mariti-
mã ºi aerianã pen-
tru a strânge infor-
maþii despre acti-
vitãþile traficanþilor.
Etapele doi ºi trei
ale operaþiunii,
care ar putea in-
clude capturarea
sau chiar distruge-
rea de nave ºi echi-
pamente în apele
internaþionale, în
apele teritoriale li-
biene ºi chiar la þãrm, sunt în aºteptare, în
timp ce UE cautã sã obþinã sprijin din partea
autoritãþilor Libiei ºi un mandat de la Consiliul
de Securitate al ONU. Amploarea misiunii va
depinde de tipul de mandat acordat. Ideea unei
astfel de misiuni s-a nãscut “exact la douã

luni dupã moartea a 900” de persoane în
naufragiul unui trauler încãrcat cu imigranþi
în largul Libiei, la jumãtatea lunii aprilie, a
reamintit dna Mogherini. Ea s-a declarat im-
presionatã de “unanimitatea ºi viteza” cu care
a fost pusã în practicã.

Republica Moldova: Ministrul de Externe,
Natalia Gherman, a fost numitã premier interimar

matul pânã la depunerea jurãmântului de cã-
tre membrii unui nou Guvern. Gherman a
declarat cã, “pe durata interimatului sãu, care
sperã cã va fi unul foarte scurt, va continua
politicile promovate de guvernele preceden-
te, prioritar fiind parcursul european al Re-

publicii Moldova ºi siguranþa cetãþenilor”.
Totodatã, preºedintele Nicolae Timofti a
convocat, ieri, o ºedinþã cu membrii Guver-
nului interimar în care i-a îndemnat sã ad-
ministreze eficient treburile statului ºi sã asi-
gure implementarea tuturor proiectelor so-
ciale. ªeful statului a precizat cã dupã turul
doi al alegrilor locale, din 28 iunie, va con-
voca grupurile parlamentare pentru a discu-
ta despre o potenþialã candidaturã a unui nou
premier. Natalia Gherman este diplomat de
carierã. A preluat funcþia de ministru al Afa-
cerilor Externe ºi Integrãrii Europene în anul
2013. Anterior, ea a deþinut funcþia de vice-
ministru de Externe, iar în perioada 2006 -
2009, a fost ambasador al Republicii Mol-
dova în Suedia. Termenul limitã de învestire
a unui nou Cabinet de Miniºtri, conform
Constituþiei, expirã pe 12 septembrie, adicã
în termen de cel mult 3 luni de la data anun-
þãrii demisiei premierului. Dacã pânã pe 12
septembrie, nu va fi învestit un nou Guvern,
Nicolae Timofti, va fi obligat sã dizolve Par-
lamentul ºi sã anunþe alegeri anticipate.
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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
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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



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

Insidious: Capitolul 3

Ora: 18:30 20:30

Gen film: Horror
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Þestoasele Ninja

Se difuzeazã la HBO, ora 09:50

New York are nevoie de eroi, cãci
Shredder ºi Clanul Piciorului au pus
mâna pe tot, de la poliþie, la politi-
cieni. Viitorul se aratã sumbru
pentru locuitorii metropolei pânã în
momentul în care niºte fraþi renegaþi
ies din dedesubturile oraºului pentru
a-ºi împlini destinul de Þestoase
Ninja. Þestoasele se vor alia cu
curajoasa reporteriþã April O'Neil
(Megan Fox) ºi cu cameramanul
acesteia, Vern Fenwick (Will Arnett)
pentru a salva oraºul ºi pentru a da
în vileag planurile…

Detectiv fãrã voie

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Hoþul de bijuterii Miles Logan
vrea sã recupereze un diamant,
pe care-l furase printr-o acþiune
spectaculoasã, ºi apoi sã dispa-
rã pentru o vreme. Dar când
pozeazã ca unul dintre barbaþii
în uniforma albastrã pentru a-ºi
recupera piatra preþioasã, el se
alege cu reputaþia de a fi cel
mai curajos, mai dur ºi mai
nostim poliþist al L.A.P.D. (Los
Angeles Police Departament).
Dacã nu este atent, ar putea
primi ceea ce meritã, adicã...
o promovare!

Foc incrucisat

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Dupã ce este martor la o crimã,
studentul Jake Lo se trezeºte
prins între doi traficanþi de dro-
guri rivali. Trãdat de agenþii
federali care ar fi trebuit sã-i
asigure protecþia, singurul om în
care mai poate avea încredere
este Ryan, un poliþist singuratic
din Chicago.
Pentru a îºi reabilita numele, Jack
este de acord sã îl ajute pe Ryan
sã îi aresteze pe cei doi lorzi ai
drogurilor...

MIERCURI - 24 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 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
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 Mare încurcãturã!
2008, Comedie
01:30 În jurul lumii cu Mãiastra

(R)
02:00 Europa mea (R)
02:30 Telejurnal
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Barbatul de la hotelul Ritz
1991, SUA, Dramã
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Retromobilul pe drumul

vinului
19:50 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:00 Împãrãteasa roºie /

Uraganul
1934, SUA, Dramã, Istoric
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:30 Marele Gatsby
09:50 Þestoasele Ninja
11:35 Jappeloup
13:45 Jappeloup
15:55 Byron Electric Marching

Band
17:30 Houdini
19:00 În pragul dezastrului
19:30 Jucãtorii
20:00 O altã adresã de pominã
21:55 Detectivii din California
22:55 Ultima dorinþã a lui Nobel
00:30 Nãscut din nou
02:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
05:00 Doina groparilor
06:00 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil

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 Detectiv fãrã voie
1999, SUA, Comedie
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 Detectiv fãrã voie (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

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Maestrul deghizãrilor (R)
14:15 Nu vrea si pace! (R)
16:15 Cumplitul adevãr (R)
18:15 O zeiþã pe pãmânt
20:30 Foc încruciºat
22:30 Rãzbunare fãrã limite
00:30 Foc încruciºat (R)
02:30 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 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Strãini printre noi
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

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)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
08:20 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (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 Cronica Netului
21:00 Nunþi de poveste
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 Cronica Netului (R)
02:30 Nunþi de poveste (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (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 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 România dã KOmanda
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Goieºti,

judeþul Dolj, organizeazã
concurs în vederea ocupãrii
postului de funcþionar public
temporar vacant -consilier
superior gradaþia 5, clasã de
salarizare 53, la Comparti-
mentul agricol ºi cadastru în
data de 22.07.2015, ora 10.00.
Dosarele se depun pânã în
data de 16.07.2015, inclusiv.
Relaþii la sediul Primãriei sau
la telefon 0251/452.154.

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,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.
Proaspãt pensina-
tã, doresc sã îngri-
jesc copil. Telefon:
0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii
sanitare ºi canali-
zare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Craiovi-
þa Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

CASE
Vând  3 case în co-
muna Lipovu cu
îmbunãtãþiri, teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bu-
cãtãrie, baie, hol,
modernizatã +
1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic
sau schimb cu 2
apartamente 2 ca-
mere – variante.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.

TERENURI
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. Telefon:
0745/867.164;
0730/280.914.
Vând teren intravi-
lan 4200 mp ºi o
cãsuþã din lemn la
7 km de Craiova,
vie, pomi, deschi-
dere 22m. Telefon:
0727/ 884.205.

Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Tele-
fon: 0763/566.352.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
AUTO

ROMÂNEªTI
VÂND Logan de
culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000
km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/300.974.
Vând dacia 1300.
Telefon: 0752/
234.638, 0351/
446.066.
Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþio-
nare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
 Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.

SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã. Te-
lefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 benzi-
nã, unic proprietar,
proprietar, particu-
lar. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (
flex) D 125/ 850W,
canistrã aluminiu
nouã20 litri, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva piese
de artizanat ºi po-
pulare (zãvelci, pro-
soape, batiste) cu-
sute manual. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cutie metali-
cã ºi pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri
– 500 RON, dormi-
tor - 800 RON, ca-
napea – 300 RON.
Telefon: 0730/
619.935.
Vând 2 locuri de
veci în Ungureni -
zona Oblemenco.
Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.

Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei
- sãpun de casã 10
kg cu 5 lei/kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând plug  Nr.5 pen-
tru arat cu boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant cu douã
sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.

În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam
30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.

Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele
bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã stereo,
calculator indstrui-
re copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefãcu-
te. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 23 iunie 2015

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.

Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 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 zin-
catã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala
70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat zonã bunã
chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/
682.710.
Închiriez garsonie-
rã Brazda lui No-
vac, zona Simplon.
Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau
vând apartament
2 camere Valea
Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875

Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona Braz-
da lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.

MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani do-
resc cunoºtinþã cu
tânãrã pentru prie-
tenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare- masã- con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.

Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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În noaptea de duminicã spre
luni s-a încheiat ºi Grupa C, cea
mai echilibratã înaintea rundei fi-
nale în contextul în care toate cele
4 componente, Brazilia, Peru, Ve-
nezuela ºi Columbia, aveau în de-
sagã câte 3 puncte. Chiar ºi la di-
ferenþa de golaveraj, urmãtorul
criteriu de departajare, persista ega-
litatea, toate cu golaveraj 0, însã
Brazilia ºi Peru se aflau totuºi în
pole-position, având golaveraj 2-
2, faþã de 1-1 cât aveau Venezuela
ºi Columbia. Trebuie menþionat
faptul cã ºi locul trei avea ºanse
mari de calificare în Top 8, în con-
textul în care Ecuadorul, în Gru-

COPCOPCOPCOPCOPA AMERICA: Brazilia bate, calificãA AMERICA: Brazilia bate, calificãA AMERICA: Brazilia bate, calificãA AMERICA: Brazilia bate, calificãA AMERICA: Brazilia bate, calificã
Columbia, ºi pune în scenã un sfert colosal!Columbia, ºi pune în scenã un sfert colosal!Columbia, ºi pune în scenã un sfert colosal!Columbia, ºi pune în scenã un sfert colosal!Columbia, ºi pune în scenã un sfert colosal!

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

ner Valencia 57)
Chile – Bolivia 5-0
(Aranguiz 2, 65, Alexis Sanchez 36,

Medel 78, Raldes 85 aut.).
1. Chile 7p 3. Ecuador 3p
2. Bolivia 4p 4. Mexic 2p

Rezultatele complete ale rundei finale a fazei grupelor

Loc 1 Gr. A – Loc 3 Gr. B: Chile – Uruguay, 25 iunie, ora 2:30

Loc 2 Gr. A – Loc 2 Gr. C: Bolivia – Peru, 26 iunie, ora 2:30

Loc 1 Gr. B – Loc 3 Gr. C: Argentina – Columbia, 27 iunie, ora 2:30

Loc 1 Gr. C – Loc 2 Gr. B: Brazilia – Paraguay, 28 iunie, ora 0:30.

În semifinale se întâlnesc învingãtoarele sferturilor 1 ºi 2, respectiv 3 ºi 4.

Sâmbãtã
Grupa B

Uruguay – Paraguay 1-1

(Gimenez 28 / Barrios 44)

Argentina – Jamaica 1-0

(Higuain 10).

1. Argentina 7p 3. Uruguay 4p

2. Paraguay 5p 4. Jamaica 0p

Duminicã
Grupa C

Columbia – Peru 0-0

Brazilia – Venezuela 2-1

(Thiago Silva 8, Firmino 51 /

Miku 84).

1. Brazilia 7p 3. Columbia4p

2. Peru 4p 4. Venezuela 3p

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

pa A, strânsese doar 3 puncte
(mergeau mai departe ºi douã din-
tre cele trei ocupante a ultimei trep-
te a podiumului; Uruguay, din Gru-
pa B, o fãcuse deja).

De la aceste cosiderente a înce-
put partida Peru – Columbia, în-
cheiatã fãrã goluri. Deznodãmânt
ce elimina Ecuadorul ºi califica
Peru, care nu mai putea pierde lo-
cul 3. În schimb, Columbia trebu-
ia sã aºtepte rezultatul partidei Bra-
zilia – Venezuela, unde un rezultat
de egalitate, chiar ºi 0-0, o elimina
din competiþie. În acest caz colum-
bienii ar fi terminat la egalitate per-
fectã cu Venezuela, 4 puncte ºi 1-

1, dar ar fi fost dezavantajaþi de
meciul direct, urmãtorul criteriu de
departajare, scor 0-1. N-a fost ca-
zul! Deºi fãrã Neymar – suspen-
dat 4 partide, practic pânã la fina-
lul competiþiei, Selecao ºi-a respec-
tat blazonul ºi a învins cu 2-1, Co-
lumbia prinzând in extremis locul
3. Unul ce o trimite într-un sfert
de finalã de vis, cu Argentina. O
altã partidã cu un afiº excepþional,
dupã Chile – Uruguay, sfert decis
sâmbãtã noapte. În schimb, Brazi-
lia pare a avea o misiune mai uºoa-
rã cu Paraguay, iar meciul cel mai
puþin interesant, dar nu ºi dezechi-
librat, va fi Bolivia – Peru.

Steaua juca împotriva campioanei
Slovaciei, AS Trencin, în turul II pre-
liminar al Ligii Campionilor, conform
tragerii la sorþi de ieri, de la Nyon.
Prima manºã se va disputa în Slova-
cia, în 14/15 iulie, iar returul peste o
sãptãmânã, pe Arena Naþionalã.

Mãcar teoretic, actuala trupã a lui
Mirel Rãdoi putea da peste adver-
sari mai slab cotaþi, gen Dila Gori
(Georgia), Milsami (Moldova), Fola
Esch (Luxemburg) sau peste învin-
gãtoarele a douã din cele 4 partide
din turul I preliminar, Crusaders FC
(Irlanda de Nord) – Levadia Tallinn
(Estonia) ºi B36 Torshavn (Insulele
Feroe) – The New Saints FC (Þara
Galilor).

Steaua va întâlni campioana Slovaciei,
în turul doi preliminar al UCL Calificatã în premierã într-o competiþie continentalã, FC

Botoºani va juca împotriva georgienilor de la FC Tskhin-
vali, în primul tur preliminar al Ligii Europa (2 iulie acasã,
9 iulie deplasare). FC Tskhinvali a încheiat campionatul
Georgiei pe locul 4, cu 53 de puncte, 11 mai puþine decât
campioana Dila Gori. Ca ºi gruparea moldavã, echipa este
debutantã în cupele europene. Meciurile de acasã le
disputã pe o arenã de 2.000 de locuri din Tbilisi.

Dacã va trece de Tskhinvali, Botoºaniul va avea o
misiune extrem de ingratã, contra polonezilor de la Legia
Varºovia.

Cealaltã echipã româneascã prezentã ieri în urnele de la
Nyon, Astra Giurgiu, va întâlni, dar în turul II preliminar al
Europa League, pe scoþienii de la Inverness (16 iulie deplasa-
re, 23 iulie acasã). Inverness, formaþia la care în trecut a
activat ºi Marius Niculae, a încheiat recenta ediþie de campio-
nat pe locul 3, în spatele mult mai titratelor Celtic ºi Aberdeen.

Tot în Liga Europa mai este calificatã ºi ASA Tg.
Mureº, însã vicecampioana va intra în competiþie în turul
III preliminar.

Liga Europa: Adversar anonim
pentru Botoºani, Astra dã peste

o echipã din Scoþia

Club fondat în 1992, AS Trencin
a câºtigat în premierã campionatul ºi
Cupa Slovaciei, în ediþia 2014/2015,
depãºind formaþii mai titrate, ca Slo-
van Bratislava ºi MSK Zilina. Asta
dupã ce doar în urmã cu 4 ani pro-
mova în prima ligã.

Echipa este antrenatã de cuplul de
tehnicieni Martin Sevela, 39 de ani,
ºi Ivan Vrabec, 52 de ani, ºi îºi dis-
putã meciurile de pe teren propriu
pe o arenã cu gazon artificial ºi cu o
capacitate de 4.300 de locuri.

În ediþia 2013/2014 a Ligii Europa,
AS Trencin a fost eliminatã în turul
trei preliminar de Astra Giurgiu, dupã
1-3 acasã ºi 2-2 la Bucureºti.

În prezent, AS Trencin se aflã în

parteneriat cu Ajax Amsterdam, unul
dintre cele mai titrate cluburi ale Eu-
ropei. Lotul campioanei Slovaciei este
cotat la peste 7 milioane de euro, dar
nu are nici un jucãtor de peste 1 mili-
on de euro.

Vedeta echipei este Jairo, un ata-
cant brazilian care în sezonul trecut
a marcat 9 goluri. De asemenea, alþi
jucãtori interesanþi din lotul lui Tren-
cin sunt Rabiu Ibrahim (mijlocaº
ofensiv brazilian de 24 de ani), Em-
manuel Edmond ºi Gino van Kessel
(ambii atacanþi).

Finanþatorul echipei este Tscheu
La Ling, fost jucãtor la Ajax (peste
170 de meciuri), Panathinaikos, Mar-
seille, Feyenoord ºi Den Haag.

Simona Halep, care sãptãmâna trecutã a ajuns în
sferturile de finalã ale turneului de la Birmingham, se
menþine pe locul 3, cu 6.200 de puncte, în clasamen-
tul WTA dat publicitãþii ieri, conform site-ului wta-
tennis.com.

În rest, staþionare ºi pentru Irina-Camelia Begu, lo-

DIGI SPORT 1
10:30 – BOX (M, F), 13:30 –

BASCHET 3x3 (M, F), 16:10, 18:00
– SCRIMÃ (F), 18:30 – BASCHET
3x3 (M, F), 20:00 – ÎNOT (F, M) –
Jocurile Europene de la Baku, în Azer-
baidjan.

DIGI SPORT 2
7:25 – ÎNOT (M, F) – Jocurile

Europene de la Baku, în Azerbaidjan
/ 13:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Eastbourne, în Regatul Unit: ziua a
2-a / 1:30 – FOTBAL Brazilia – Serie
A: Fluminense – Ponte Preta.

DIGI SPORT 3
7:00 – SCRIMÃ (F, M), 16:00 –

BOX (F, M), 19:30 – BASCHET 3x3
– Jocurile Europene de la Baku, în
Azerbaidjan.

DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Cam-

pionatul European Under 21, în Ce-
hia, faza grupelor: Italia – Portugalia,
Cehia – Germania.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul

European Under 21, în Cehia, faza
grupelor: Danemarca – Serbia.

EUROSPORT
14:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Nottingham, în Regatul Unit: ziua
a 2-a.

EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ

– Liga Naþionalã, în Suedia / 4:45 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în
Canada, optimi de finalã: Japonia –
Olanda.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Halep se menþine pe locul 3 în clasamentul WTA
cul 30, cu 1.636 de puncte, ºi urcãri pentru Monica
Niculescu – de pe 49 pe 46, cu 1.065 de puncte, Ale-
xandra Dulgheru – de pe 61 pe 59, cu 917 puncte, ºi
Cristina-Andreea Mitu – de pe 71 pe 70, cu 820 puncte.

În top 200 se mai aflã Patricia Maria Þig, care a
sãltat de pe 178 pe 174, cu 301 puncte, Ana Bogdan,
care se menþine pe 179, cu 291 de puncte, ºi Sorana
Cîrstea, în urcare de pe 193 pe 187, cu 275 de puncte.

Primele zece poziþii în clasamentul de simplu WTA
sunt ocupate de urmãtoarele jucãtoare: 1. Serena
Williams (SUA) 11.291p, 2. Petra Kvitova (Cehia)
6.870p, 3. Simona Halep (România) 6.200p, 4. Maria
ªarapova (Rusia) 5.950p, 5. Caroline Wozniacki (Da-
nemarca) 5.000p, 6. Lucie Safarova (Cehia) 4.055p,
7. Ana Ivanovici (Serbia) 3.895p, 8. Ekaterina Maka-
rova (Rusia) 3.575p, 9. Carla Suarez Navarro (Spania)
3.345p, 10. Angelique Kerber (Germania) 3.285p.
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Mijlocaºul de 28 de ani al Uni-
versitãþii Craiova, Ionuþ Târnãcop,
a comentat acomodarea cu progra-
mul de pregãtire din Austria: „Cu
siguranþã este cea mai grea, dar ºi
cea mai beneficã. Pentru cã acu-
mulãrile de acum te ajutã în timpul
campionatului. Este destul de greu,
am început cu antrenamente soli-
citante, dar cu siguranþã, cu cât
tragem mai mult în aceste zile, cu
atât ne va fi mai bine de-a lungul
sezonului”.  Târnãcop spune cã a
încercat sã-l determine pe priete-
nul sãu, Brandan, sã rãmânã în

A decedat „Duþu” Cernãianu,A decedat „Duþu” Cernãianu,A decedat „Duþu” Cernãianu,A decedat „Duþu” Cernãianu,A decedat „Duþu” Cernãianu,
antrenorulantrenorulantrenorulantrenorulantrenorul

„Campioanei Unei Mari Iubiri”„Campioanei Unei Mari Iubiri”„Campioanei Unei Mari Iubiri”„Campioanei Unei Mari Iubiri”„Campioanei Unei Mari Iubiri”

Dupã ce Angelo Niculescu a
încetat din viaþã zilele trecute, la
vârsta de 93 de ani, un alt antre-
nor de legendã al fotbalului româ-
nesc a trecut în nefiinþã. Constan-
tin „Duþu” Cernãianu (foto, primul
din stânga, sus) a decedat ieri, la
vârsta de 81 de ani. Oltean din
Târgu Jiu, Cernãianu fost antre-
norul Universitãþii Craiova în anul

cuceririi primului titlu de campioa-
nã, în 1973-1974. El a pregãtit
echipa din Bãnie între 1971 ºi
1975, în care ºi-a dobândit ºi re-
numele de „Campioana Unei Mari
Iubiri”, dupã campionatul pierdut
în 1973 în faþa lui Dinamo.

Iatã ce spunea Cernãianu în
octombrie anul trecut, la împli-
nirea a 81 de ani: „Ce am fãcut

eu bine la Craiova a
fost sã gãsesc jucã-
tori cu care sã fac
performanþã. Acolo
a fost meritul meu.
Nu am luat de la
alte echipe, sã le
stric. Pe Balaci l-

am luat de la un cros, din Parcul
Bibescu, unde a ieºit primul. A fã-
cut apoi o miuþã de le-a încurcat
picioarele celorlalþi...Universita-
tea a fost tot timpul în prim pla-
nul fotbalului românesc ºi mã
bucur cã este din nou sus. Dacã
va fi stabilitate, va reveni repede
în bãtãlia din fruntea campiona-
tului, pentru cã nu a fost nicio-

datã o echipã de pluton, ci una
croitã dupã spiritul nostru, al ol-
tenilor, pentru performanþã. Câr-
þu ºi Sãndoi sunt doi copii de-ai
mei, le pot spune aºa, care au ca-
litãþi. În condiþiile în care condu-
cerea clubului ºtie sã-i sprijine, sã
aibã tot ce le trebuie pentru per-
formanþã, vor reuºi în ceea ce în-
treprind. Le doresc sã creascã
echipa actualã în condiþiile în care
i-am crescut ºi eu pe ei.”.

Totodatã, Constantin Cernãianu
este antrenorul care a condus Pe-
trolul la o victorie istoricã împotri-
va englezilor de la FC Liverpool, 3-
1 în ediþia 1966-1967 a Cupei Cam-
pionilor. Dupã 0-2 pe Anfield, echi-

pa lui Cernãianu câºtiga la Ploieºti
cu 3-1. Atunci nu exista regula go-
lului în deplasare, aºa cã s-a orga-
nizat un al treilea joc, de baraj, câº-
tigat de englezi pe celebra arenã
„Heysel“, din Bruxelles, cu scorul
de 2-0. În perioada 1971-1976 a
fost ºi selecþioner al selecþionatei
studenþeºti a României, cu care a
câºtigat de douã ori Campionatul
Mondial Universitar, în ediþiile 1972
ºi 1974. În anul 1976 este promo-
vat ca antrenor federal, apoi între
anii 1977-1980 este antrenor secund
la echipa naþionalã a României (an-
trenor principal fiind ªtefan Ko-
vacs). În 1979a  fost ºi antrenor
principal al naþionalei.

De duminicã seara, lotul Universitãþii Craio-
va este în formulã completã în stagiul de pre-
gãtire de la Fugen, Austria, unde va rãmâne
pânã pe 3 iulie. Dacã Emil Sãndoi ºi 12 jucãtori
au avut avans de câteva zile în cantonamentul
de varã, a doua „tranºã” de alb-albaºtri i-a avut
în componenþã pe strãinii Nuno Rocha, Kay ºi
Acka, iar ultima parte a juveþilor ajunºi la Fu-
gen i-a conþinut, pe lângã directorul tehnic So-
rin Cârþu, pe fotbaliºtii: Bãlgrãdean, Vãtãjelu,
Bancu, Sin, Herghelegiu, Avrãmia, Straton,
Cârstea ºi juniorul Andrei Vlad, desemnat cel
mai bun portar la tureul final al juniorilor repu-
blicani B. În schimb, Andrei Ivan a ratat tur-
neul austriac, dupã ce s-a accidentat în meciul
de baraj al echipei-satelit.

Alb-albaºtrii sunt în formulãAlb-albaºtrii sunt în formulãAlb-albaºtrii sunt în formulãAlb-albaºtrii sunt în formulãAlb-albaºtrii sunt în formulã
completã în Austriacompletã în Austriacompletã în Austriacompletã în Austriacompletã în Austria

Primele antrenamente din Austria au avut
mai mult caracter fizic, juveþii fiind sub în-
drumarea ºi supravegherea praparatorului fi-
zic Cornel Blejan. „Am lucrat la capitolul
forþã în regim de rezistenþã. Mai exact am
fãcut sãrituri, sprinturi, accelerãri – dece-
lerãri cu ºi fãrã minge, atât cu pauze active,
cât ºi cu pauze pasive. Bãieþii au muncit exact
aºa cum ne-au obiºnuit, adicã foarte bine,
ºi pânã acum nu avem nimic sã le repro-
ºãm. Urmeazã încã douã sãptãmâni foarte
grele în care dorinþa de autodepãºire trebu-
ie sã primeze“ a declarat Cornel Blejan.
Mâine, de la ora 18, Universitatea susþine
primul meci amical în Austria, contra cam-
pioanei Albaniei, Skenderbeu Korce.

Mijlocaºul Universitãþii regretã plecarea lui Brandan
ºi este impresionat de calitãþile defensive ale lui Popov

Bãnie, dar argentinianul a fost de
neînduplecat: „Brandan a fost ºi va
rãmâne prietenul meu foarte bun.
Este un jucãtor valoros, care se
aflã pe final de carierã ºi a decis sã
încerce o nouã experienþã. Am
vorbit ºi eu, ºi Bawab cu el, dar
nu am putut sã-l influenþãm cu ni-
mic. Îi doresc succes, dar sã ter-
mine sub noi când se va trage li-
nie, vara viitoare”. Cât despre re-
venirea la prima echipã a foºtilor
sãi colegi de la Sportul, Ferfelea ºi
Curelea, Ionuþ Târnãcop a afirmat:
„Sunt jucãtori foarte buni ºi sper

sã ne ajute cât mai mult
în noul campionat, îºi
vor pune amprenta asu-
pra jocului echipei”.
Târnãcop a rãmas im-
presionat de forþa lui
Popov, dupã primele
antrenamente alãturi de
bulgar: „Este un jucã-
tor cu experienþã ºi cu
foarte multe calitãþi.
Este ca o stâncã, ata-

canþilor din Liga I le va fi destul de
greu sã-l depãºeascã. Ne va spri-
jini în îndeplinirea obiectivului în
noul sezon”.

„Postul meu favorit
este unde mã bagã antrenorii”

Folosit pe mai multe posturi în
campionatul trecut, jucãtorul ve-
nit de la „U” Cluj spune cã este
dispus în continuare sã evolueze
acolo unde antrenorii au nevoie de
el: „Unde vor considera nea Emil

ºi nea Sorin cã dau randament mai
bun acolo am sã joc. Important
este sã ajut echipa cât mai mult,
sã strângem cât mai multe puncte
pentru a ne îndeplini obiectivul.
Asta este ceea ce conteazã, nu
postul pe care joc. Antrenori ºtiu
mai bine care e poziþia pe care tre-
buie sã joc. Unde mã bagã e cel
mai bun post. Mie îmi place când
se terminã meciul ºi ies învingãtor
de pe teren”.

Jucãtorul Craiovei a comentat
ºi noul sistem de desfãºurare al li-
gii I, precum ºi obiectivele echipei
din Bãnie: „Este o situaþie nouã. Am
vãzut cã multe echipe s-au întãrit,
au adus jucãtori cele din faþã. Îmi
doresc sã þinem ritmul ºi sã ne bã-
tem acolo sus. Va fi un campionat
foarte greu, în play-off vor fi me-
ciuri dificile. Eu sper sã fiu sãnã-
tos ºi sã îndeplinim obiectivul fi-
xat de club. E plauzibil obiectivul
decis de club, anume locurile 1-4,
având în vedere cã sezonul trecut

am terminat pe 5, am avut câteva
meciuri în care puteam face mult
mai mult. Anul acesta sper cã nu
vom mai repeta acele greºeli. Dacã
în tur luam gol foarte greu, în re-
tur am luat niºte goluri uºoare. De
vinã am fost toþi jucãtorii. ªi când
câºtigãm, ºi când pierdem rãmâ-
nem uniþi. ªi anul trecut toþi jucã-
torii, împreunã cu staff-ul am for-
mat o familie, atât în teren, cât ºi
în afara lui. Ne-am ajutat tot timpul:
când unuia i-a fost greu, ceilalþi au
sãrit în ajutorul lui. Important este
sã nu pierdem, sã luãm cât mai mul-
te puncte. Dacã e sã câºtigãm ºi
Cupa României este binevenitã, ori-
ce jucãtor îºi doreºte sã aibã trofee
în cariera lui”. Târnãcop a avut cu-
vinte de apreciere ºi pentru fanii din
Bãnie: „Au reprezentat ºi anul tre-
cut. Au fost un factor important în
ajungerea pe locul 5. Sunt suporteri
minunaþi, foarte fanatici, în multe
meciuri din deplasare ne fãceau sã
ne simþim ca acasã”.
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