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O pledoarie pentru Casa MemorialãO pledoarie pentru Casa MemorialãO pledoarie pentru Casa MemorialãO pledoarie pentru Casa MemorialãO pledoarie pentru Casa Memorialã
„Marin Sorescu” de la Bulzeºti„Marin Sorescu” de la Bulzeºti„Marin Sorescu” de la Bulzeºti„Marin Sorescu” de la Bulzeºti„Marin Sorescu” de la Bulzeºti

Povestea pe care o vom depãna este, mai degrabã, tristã, descum-
pãnitoare pe alocuri. ªi teamã ne este cã, la capãtul ei, orice judecatã
nu va putea fi decât ambiguã. Pe marele, dacã nu inegalabilul scriitor
doljean Marin Sorescu (n. 19 februarie 1936, în comuna Bulzeºti), de
bunã seamã îl revendicãm în orice împrejurare, anual avem, la Craio-
va, „Zilele Marin Sorescu”, el fãcând cunoscutã lumii literare ºi nu
numai mobilitatea spiritului oltenesc, prin tehnica greu egalabilã a alu-
ziei, dar ºi sagacitatea funciarã, gândirea asociativã ºi ingeniozitatea
semenilor sãi. Alex ªtefãnescu, în a sa „Istorie a literaturii româ-
ne contemporane”, spune despre Marin Sorescu cã, în deceniul
ºapte al secolului XX, acesta era la fel de popular în România ca
Johann Strauss în Austria. Pentru criticul literar amintit, Marin So-
rescu a fost - ºi este post mortem – „un poet important, un dra-
maturg important, un critic literar important, un traducãtor
important, , un prozator (destul de) important, un publicist des-
tul de important. Urmând exemplul lui George Cãlinescu s-a
manifestat ca un scriitor complet, plimbându-ºi mâna de virtu-
oz pe întreaga claviaturã a genurilor literare. Nici un alt autor
român contemporan cu el nu a mai dovedit o asemenea mobili-
tate artisticã ºi intelectualã”.

Hipodromul din Parcul „Nicolae Romanescu” mai
are nevoie de încã un vot din partea consilierilor mu-
nicipali. Ministerul Tineretului ºi Sportului a trans-
mis Primãriei Craiova sã precizeze cã nu doreºte sã
schimbe destinaþia acestuia, autoritãþile fiind obli-
gate acum sã-ºi completeze proiectul de hotãrâre.
Dupã mulþi, mulþi ani, timp în care a ajuns deja o ruinã, intenþia de
a reabilita grajdurile ºi pistele de alergare este, cu adevãrat, o
mânã întinsã acestui loc deosebit de frumos ºi valoros.
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Filarmonica „Oltenia”
încheie o stagiune ºi
deschide alta! În varã,
muzica ºi dansul vor ocupa
strãzile Craiovei!



2 / cuvântul libertãþii joi, 25 iunie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Rovana Plumb
exercitã temporar
atribuþiile de
preºedinte al PSD

Preºedintele PSD Victor
Ponta a emis o decizie ca
Rovana Plumb, preºedintele
Consiliului Naþional al PSD, sã
exercite atribuþiile de preºedinte
al partidului, pânã când Ponta
se va întoarce în þarã, a anun-
þat, ieri, deputatul PSD Liviu
Dragnea. Dragnea a spus cã
Rovana Plumb va reprezenta
partidul la ºedinþele de coaliþie.
“Putem sã facem coaliþie ºi fãrã
Victor Ponta, este important ca
liderii din coaliþie sã comuni-
ce”, a precizat Dragnea. “Rova-
na Plumb este preºedintele
Consiliului Naþional ºi preºe-
dintele fiind plecat a emis o
decizie ca doamna Rovana
Plumb sã exercite atribuþiile de
preºedinte, pe acelaºi model,
exact pânã se întoarce în þarã”,
a mai spus Dragnea.

Arestul la domiciliu,
înlocuit cu controlul
judiciar pentru
Mircea Bãsescu

Mircea Bãsescu, care se afla
în arest la domiciliu în dosarul
privind mita pe care ar fi
primit-o de la familia lui
Bercea Mondial, va fi cercetat
sub control judiciar, însã are
interdicþia de a pãrãsi judeþul
Constanþa, a decis, ieri, Curtea
de Apel Constanþa, decizia fiind
definitivã. Mircea Bãsescu ºi
Marian Cãpãþânã au cerut,
sãptãmâna trecutã, Tribunalu-
lui Constanþa, înlocuirea
arestului la domiciliu cu
controlul judiciar. Instanþa a
admis solicitãrile acestora, însã
decizia a fost atacatã la Curtea
de Apel Constanþa.

Întrebat dacã a lãsat lucruri neterminate la
SIE atunci când a întrerupt primul mandat,
Mihai Rãzvan Ungureanu a susþinut cã au existat
foarte multe proiecte, pe care a reuºit sã le ducã
la bun sfârºit. ”Au fost foarte multe proiecte,
pe care, împreunã cu Serviciul de Informaþii
Externe, cu angajaþii Serviciului de Informaþii
Externe, am reuºit sã le ducem la bun sfârºit.
Credem, domnul preºedinte înainte de toate, cã
este nevoie de un Serviciu de Informaþii Exte-
rene puternic ºi cu adevãrat implicat în ceea ce
înseamnã astãzi asigurarea securitãþii naþionale
într-un context regional atât de tulbure, atât de
neclar”, a declarat Ungureanu.

Întrebat despre faptul cã SIE nu are con-

Mihai Rãzvan Ungureanu, nominalizatMihai Rãzvan Ungureanu, nominalizatMihai Rãzvan Ungureanu, nominalizatMihai Rãzvan Ungureanu, nominalizatMihai Rãzvan Ungureanu, nominalizat
de Iohannis pentru postul de director al SIEde Iohannis pentru postul de director al SIEde Iohannis pentru postul de director al SIEde Iohannis pentru postul de director al SIEde Iohannis pentru postul de director al SIE

Preºedintele Klaus Iohannis l-a
nominalizat, ieri, pentru funcþia
de director al Serviciului de In-
formaþii Externe pe Mihai-Rãzvan
Ungureanu, informând cele douã -
Camere ale Parlamentului despre
aceastã nominalizare. Mihai Rãz-
van Ungureanu spune cã este o
onoare pentru el aceastã nomina-
lizare ºi cã sperã cã ”a fost fãcutã
în cunoºtinþã de cauzã”, adãugând
cã îºi doreºte ca Parlamentul sã îi
acorde încrederea prin vot.

Deputatul Sebastian Ghiþã a de-
clarat, ieri, la ieºirea de la DNA Plo-
ieºti, cã în dosarul sãu sunt cerce-
tate peste 20 de persoane ºi 50 de
firme, sub acuzaþiile de evaziune
fiscalã, spãlare de bani, constitui-
re de grup infracþional, fapte care
ar fi fost comise în perioada 2000-
2015. Parlamentarul a spus cã pes-
te 20 de persoane ºi peste 50 de
firme sunt cercetate în dosarul sãu,
pentru evaziune fiscalã, spãlare de
bani, constituire de grup infracþio-
nal ºi sprijinire de grup infracþional
organizat, fapte care ar fi fost co-
mise în perioada 2000-2015, trans-
mite corespondentul MEDIAFAX.

Sebastian Ghiþã a catalogat acu-
zaþiile procurorilor ca fiind “cât se
poate de trase de pãr ºi nelalocul
lor”. “Eu vreau sã vã întreb, în 15
ani, ANAF, procurori, Daniel Mo-
rar n-au putut sã ºtie cã niºte fir-
me din România au fãcut evaziune
fiscalã, trafic de influenþã, corup-
þie”, a întrebat retoric Ghiþã, la ie-
ºirea de la DNA. El a mai afirmat

ducere de 8 luni, Ungureanu a spus cã ”Servi-
ciul de Informaþii Externe a fost foarte bine
condus ºi în absenþa unui director civil”. De
asemenea, întrebat dacã nominalizarea sa a fost
politicã, Ungureanu a spus: ”Oricum existã o
discuþie.... Scontez cã va exista o discuþie în
Birourile Permanente, evident, apoi în Comi-
sie, unde sunt reprezentate toate partidele par-
lamentare ºi apoi, rezultatul final îl dã votul
(...) Votul este sacru ºi în urma votului din
plenul reunit vom vedea care va fi rezultatul”.

Potrivit unui comunicat al Administraþiei Pre-
zidenþiale, preºedintele Klaus Iohannis l-a no-
minalizat, miercuri, pe Mihai-Rãzvan Ungurea-
nu pentru funcþia de director al Serviciului de

Informaþii Externe. Conform prevederilor con-
stituþionale, Klaus Iohannis “i-a înºtiinþat, printr-
o scrisoare oficialã, pe preºedinþii celor do-
uã Camere ale Parlamentului despre aceastã
nominalizare, urmând ca Parlamentul sã ad-
opte o hotãrâre în acest sens”, precizeazã sursa
citatã. Postul de director al SIE este vacant
din 22 septembrie 2014, când Teodor Meleº-
canu a demisionat din aceastã funcþie pentru a
candida la alegerile prezidenþiale. Mihai-Rãz-
van Ungureanu a fost ministru de Externe în-
tre anii 2004-2007 ºi director al Serviciului de
Informaþii Externe al României în perioada
2007-2012. El a fost premier între 9 februarie
2012 ºi 7 mai 2012.

Mihai Rãzvan Ungureanu este senator de
Arad, mandat obþinut din partea ARD, prin
redistribuire, la alegerile parlamentare din 9
decembrie 2012. În septembrie 2012, Ungu-
reanu s-a înscris în partidul Forþa Civicã, unde
a candidat la preºedinþia partidului. Mai apoi,
a alipit partidul la Alianþa România Dreaptã
(ARD), formatã din PDL ºi PNÞCD. Dupã
alegerile parlamentare din 2012, ARD s-a di-
zolvat. În martie 2013, Forþa Civicã ºi
PNÞCD au reînfiinþat Alianþa Dreptate ºi Ade-
vãr. Dupã fuziunea PNL ºi PDL, Mihai-Rãz-
van Ungureanu a devenit prim-vicepreºedin-
te al noii formaþiuni.

Ghiþã spune cã în dosarul sãu sunt cercetate
peste 20 de persoane ºi 50 de firme

cã ºtie ce vor oamenii din servicii
ºi procurorii. “Nu sunt un neiniþiat
ºi un necunoscãtor al oamenilor din
servicii, al oamenilor din procura-
turã ºi ºtiu ce vor”, a spus Ghiþã.

Ghiþã a menþionat cã procurorii
au instituit sechestru pe bunuri ºi
conturi care îi aparþin lui, dar ºi
rudelor sale, inclusiv mamei sale,
sau prietenilor sãi, precum ºi unor
firme pe care le-a deþinut sau cu
care a avut relaþii de afaceri de-a
lungul anilor. Parlamentarul a mai
spus cã valoarea sechestrului se
ridicã la zeci de milioane de euro,
dar cã nu ajunge la cuantumul su-
mei vehiculate în contractul soa-
crei fostului trezorier al PNL Vlad
Moisescu. Deputatul a precizat, de
asemenea, cã a decis sã facã o
plângere adresatã procurorului ge-
neral ºi cã, începând de miercuri,
are un rãzboi personal cu procu-
rorul care instrumenteazã cazul
sãu. “Decizia mea e sã fac o plân-
gere procurorului general al Româ-
niei. Toatã aceastã nenorocire care

se abate asupra României trebuie
sã se opreascã ºi cel chemat sã
facã acest lucru este procurorul
general al României”, a spus Ghi-
þã.El a afirmat cã, în opinia sa, “se
încearcã o loviturã de stat” ºi a spus
cã procurorii nu au dreptul sã in-
terzicã unui parlamentar sã-ºi exer-

cite atribuþiile. “Trebuie sã înþele-
gem cã parlamentarii României ori-
cât de corupþi, rãi ºi hoþi, oricât de
urât îi aratã procurorii, parlamet-
narii totuºi sunt aleºii oamenilor ºi
sã-i interzici unui ales sã meargã
în Parlament este un atac la demo-
craþie”, a declarat el.
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Primul pas pentru prelua-
rea Hipodromului, care se
aflã acum în domeniul public
al Ministerului Tineretului ºi
Sportului, a fost fãcut la
sfârºitul lunii aprilie când au-
toritãþile locale au propus un
proiect de hotãrâre în acest
sens. Aleºii locali au votat în
unanimitate, iar proiectul a
fost transmis ministerului
care urma sã promoveze, la
rândul lui, o hotãrâre de gu-

vern privind transmiterea din
domeniul public al statului ºi
administrarea Ministerului
Tineretului ºi Sportului - prin
Clubul Sportiv Municipal
Craiova - în domeniul public
al municipiului Craiova ºi
administrarea Consiliului
Local al municipiului Craio-
va a bunului cu denumirea
“Hipodrom”.

Destinaþia deDestinaþia deDestinaþia deDestinaþia deDestinaþia de
Hipodrom esteHipodrom esteHipodrom esteHipodrom esteHipodrom este
bãtutã în cuiebãtutã în cuiebãtutã în cuiebãtutã în cuiebãtutã în cuie

La începutul acestei luni,
mai precis pe 6 iunie, minis-
terul i-a transmis Primãriei
Craiova cã ºi-a dat acordul
de principiu pentru acest
transfer, dar cã municipali-
tatea mai trebuie sã facã
unele modificãri. Cei de la
ministerul lui Gabi Szabo îi

Hipodromul din Parcul „Nicolae Romanes-
cu” mai are nevoie de încã un vot din partea

consilierilor municipali. Ministerul Tineretului ºi
Sportului a transmis Primãriei Craiova sã preci-
zeze cã nu doreºte sã schimbe destinaþia acestu-
ia, autoritãþile fiind obligate acum sã-ºi comple-
teze proiectul de hotãrâre. Dupã mulþi, mulþi

ani, timp în care a ajuns deja o ruinã, intenþia
de a reabilita grajdurile ºi pistele de alergare
este, cu adevãrat, o mânã întinsã acestui loc

deosebit de frumos ºi valoros.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

cer autoritãþii locale sã pre-
cizeze cã se obligã sã-i men-
þinã destinaþia ºi, în plus, sã
întreþinã ºi sã modernizeze
Hipodromul. În cazul în care
imobilul nu este folosit în
conformitate cu destinaþia
lui, ministerul poate efectua
un control ºi dispune ca Hi-
podromul sã revinã de drept
în domeniul public al statu-
lui. Ministerul mai cere ºi ca
reprezentanþii  Clubului

Sportiv Municipal Craiova
sã facã demersurile pentru
actualizarea cãrþilor funcia-
re, dupã care hotãrârea de
guvern poate fi iniþiatã.

VVVVVa fi modernizata fi modernizata fi modernizata fi modernizata fi modernizat
cu fonduricu fonduricu fonduricu fonduricu fonduri
europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene

Aºadar, Hipodromul se în-
toarce din nou la Consiliul
Local Municipal Craiova. În
ºedinþa de azi, aleºii locali
voteazã un nou proiect de
hotãrâre pentru preluarea în
administrare a bazei hipice
din Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, proiect care cuprin-
de, la articolul doi, cerinþa
expresã a ministerului privind
pãstrarea destinaþiei. Ca ºi în
proiectul iniþial, Primãria Cra-
iova spune cã doreºte sã pre-
ia Hipodromul pentru a-l mo-
derniza ºi a-l aduce la stan-
dardele necesare organizãrii de competiþii sportive. ªi de

aceastã datã, municipalitata
specificã în mod clar cã se
intenþioneazã sã se acceseze
un proiect cu finanþare euro-
peanã cu ajutorul cãruia Hi-
podromul ar urma sã fie rea-
bilitat în întregime, începând
cu grajdurile ºi terminând cu
pistele de alergare.

SupravieþuitoriiSupravieþuitoriiSupravieþuitoriiSupravieþuitoriiSupravieþuitorii
Pierdut în pâlcurile de co-

paci, Hipodromul nu mai este
vizitat acum de nimeni, nici
mãcar din curiozitate, pentru
cã prea puþini sunt cei care
ºtiu cã mai existã. ªi nu gre-
ºesc prea mult fiindcã Hipo-
dromul duce demult o luptã
grea numai ºi numai pentru

supravieþuire. Deºi are o is-
torie pe care o împarte cu
parcul, fiind construit la
1903, deºi are o istorie ºi un
blazon – aici s-a organizat
primul campionat balcanic de
cãlãrie din România, Hipo-
dromul nu a impresionat pe
nimeni ºi a fost complet uitat
de autoritãþi. Grajdurile s-au
coºcovit, iar caii au îmbãtrâ-
nit ºi s-au tot împuþinat. Acum
mai existã doar ºase cãluþi,
dintre care doar trei mai sunt
apþi pentru a fi scoºi în lume.
În ciuda vârstei de peste 33
de ani, îngrijitorii se încãpã-
þâneazã ºi chiar reuºesc sã
facã minuni, participând la
concursuri ºi întorcându-se ºi
cu premii.
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Reanibtin cã, poliþiºti din ca-
drul Serviciului de Investigare a
Fraudelor îl introduceau, marþi,
6 ianuarie a.c., în arest, pe baza
de ordonanþã de reþinere pe 24
de ore, pe Irinel Constantin Pes-
caru, de 30 ani, din Craiova, acu-
zat de comiterea infracþiunii de
contrabandã. Bãrbatul a fost
prins cu þigãri netimbrate în ca-
drul unei razii rutiere. Mai exact,
poliþiºti din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au oprit în trafic, pe
strada „Henry Ford” din Craio-
va, un autoturism Ford la vola-
nul cãruia a fost identificat Iri-
nel Constantin Pescaru, de 30 de
ani, din municipiu. Când au vã-
zut cã tânãrul avea în maºinã þi-
gãri de contrabandã, mai exact

Reprezentanþii Inspectoratului
General al Poliþiei Române (IGPR)
au anunþat, ieri, cã poliþiºtii Direc-
þiei de Investigare a Criminalitãþii
Economice, din cadrul IGPR au
desfãºurat o acþiune pentru des-
tructurarea unei reþele infracþio-
nale, specializatã în comiterea in-
fracþiunii de evaziune fiscalã. Ast-
fel, oamenii legii au fãcut 13 per-
cheziþii în judeþele Dolj (unde po-
liþiºtii au descins în douã localitãþi
unde funcþioneazã puncte de lu-
cru ale firmei vizate de anchetã)
Prahova, Tulcea, Suceava ºi
Timiº. Dintre acestea, ºapte per-

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, marþi seara, în jurul
orei 20.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat pentru a intra în þarã, la
volanul unui autoturism, cetãþeanul
bulgar Valeriev N., în vârstã de 36
de ani. Cu ocazia controlului de
frontierã, poliþiºtii doljeni au desco-
perit asupra sa un pistol cu aer com-
primat marca Ekol, calibru 9mm ºi
un încãrcãtor cu cinci cartuºe pe
care dorea sã le introducã în þarã.
În urma cercetãrilor a rezultat cã
persoana în cauzã nu deþine docu-

Bulgar prins la PTF CalafatBulgar prins la PTF CalafatBulgar prins la PTF CalafatBulgar prins la PTF CalafatBulgar prins la PTF Calafat
cu pistol ºi muniþie fãrãcu pistol ºi muniþie fãrãcu pistol ºi muniþie fãrãcu pistol ºi muniþie fãrãcu pistol ºi muniþie fãrã

documente legaledocumente legaledocumente legaledocumente legaledocumente legale
Poliþiºtii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au

depistat, marþi searã, un cetãþean bulgar care a încercat sã intro-
ducã în þarã un pistol cu aer comprimat fãrã documente legale.

mente care sã ateste deþinerea lega-
lã a armei ºi nici autorizaþie de in-
troducere în þarã pentru arme nele-
tale supuse autorizãrii, conform pre-
vederilor legale. „Ca urmare a ce-
lor constatate, poliþiºtii de frontie-
rã doljeni au procedat la ridicarea
pistolului cu aer comprimat, iar ce-
tãþeanului bulgar i-a fost întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de contrabandã ºi de-
þinere fãrã drept de arme neletale
din categoria celor supuse autori-
zãrii”, dupã cum a precizat comi-
sar ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtorul
de cuvânt al STPF Dolj.

Percheziþii în Dolj într-un dosar
de evaziune fiscalã în domeniul

comercializãrii puilor vii
Poliþiºtii de investi-

gare a criminalitãþii
economice au fãcut,
ieri, 13 percheziþii în
Dolj ºi judeþele Pra-
hova, Tulcea, Sucea-
va ºi Timiº, la sediile
sociale ale unor so-
cietãþi comerciale ºi
la locuinþele mai
multor persoane
bãnuite de evaziune
fiscalã în domeniul
comercializãrii de pui
vii ºi furaje. Prejudi-
ciul cauzat bugetului
de stat, prin activita-
tea infracþionalã
desfãºuratã, doar în
ultimele douã luni,
este estimat, la acest
moment, la aproxi-
mativ 40.000 de lei.

cheziþii sunt efectuate la sediile
unor societãþi comerciale ºi ºase
la domiciliile persoanelor bãnuite
de comiterea infracþiunii de eva-
ziune fiscalã în domeniul tranz-
acþiilor intracomunitare cu furaje
ºi pui vii de pãsãri domestice (gãi-
nã, raþã, gâscã etc). Activitãþileau
fost efectuate în cadrul unui do-
sar penal, instrumentat de Servi-
ciul de Investigare a Criminilitãþii
Economice din cadrul Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Praho-
va, sub coordonarea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Prahova. 

„Din primele cercetãri a rezul-
tat cã cei în cauzã ar fi comercia-
lizat pui vii ºi furaje, fãrã a înre-
gistra în evidenþele contabile ale
societãþilor administrate toate ope-
raþiunile comerciale efectuate ºi
veniturile realizate, sustrãgându-
se astfel de la plata obligaþiilor
fiscale. Tot în urma investigaþii-

lor efectuate de poliþiºti a rezultat
faptul cã o parte dintre achiziþii
ar fi provenit din spaþiul intraco-
munitar, iar livrãrile de pui vii ºi
furaje ar fi fost efectuate, fãrã
emiterea de documente fiscale, cu
precãdere, atunci când existã cer-
titudinea unor vânzãri în termen
scurt”, au anunþat reprezentanþii
IGPR. Prejudiciul cauzat bugetu-
lui de stat, prin activitatea infracþi-
onalã desfãºuratã, doar în perioa-
da mai – iunie a.c., este estimat, la
acest moment, la aproximativ
40.000 de lei. La sediul Inspecto-
ratului Judeþean de Poliþie Prahova
vor fi conduse persoanele bãnuite
de comiterea de infracþiuni, în ve-
derea audierii ºi luãrii mãsurilor
procedurale ce se impun. În cau-
zã, poliþiºtii continuã cercetãrile
pentru stabilirea întregii activitãþi
infracþionale, dupã cum au mai
precizat anchetatorii.

Craiovean condamnat la 1 an ºi 4 luni închisoare
cu suspendare pentru contrabandã cu þigãri

Un craiovean de 30 de ani, prins la
începutul acestui an cu peste 500 de
pachete de þigãri de contrabandã în
maºinã, a fost condamnat la 1 an ºi 4
luni închisoare cu suspendare pentru

infracþiuni la regimul vamal ºi 60 de
zile de muncã în folosul comunitãþii.
Sentinþa a fost pronunþatã la sfârºitul
sãptãmânii trecute de Judecãtoria Cra-
iova ºi nu este definitivã.

502 pachete de þigãri marca
Diva, fãrã timbru fiscal (10.040
þigarete), cu o valoare de 6.000
lei, i-au anunþat pe poliþiºtii de
la Serviciului de Investigare a
Fraudelor, care au ajuns la faþa
locului ºi au preluat cercetãrile.
Tânãrul a fost dus la sediul po-
liþiei pentru audieri, apoi a fost
introdus în arestul IPJ Dolj, pe
bazã de ordonanþã, iar autotu-
rismul folosit la comiterea fap-
tei, precum ºi þigaretele au fost
indisponibilizate ºi predate Di-
recþiei Regionale pentru Accize
ºi Operaþiuni Vamale Craiova
care urmeazã sã calculeze pre-
judiciul adus bugetului de stat de
cãtre Pescaru Irinel. Pe 7 ianua-
rie a.c. Irinel Constantin Pesca-

ru a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova, care a respins aresta-
rea preventivã a acestuia dispu-
nând punerea lui în libertate,
însã procurorii parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au
contestat hotãrârea, iar pe 12 ia-
nuarie Tribunalul Dolj a luat faþã
de craiovean mãsura controlu-
lui judiciar. Pe 10 martie a.c. s-
a înregistrat la Judecãtoria Cra-
iova dosarul în care Pescaru a
fost trimis în judecatã pentru in-
fracþiuni la regimul vamal, iar
sãptãmâna trecutã, pe 18 iunie
a.c., instanþa a pronunþat sentin-
þa. Craioveanul a fost condam-
nat la 1 an ºi 4 luni închisoare
cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi

60 de zile de muncã în folosul
Primãriei Craiova: „condamnã
inculpatul Pescaru Irinel la pe-
deapsa de 1 an ºi 4 luni închi-
soare. Dispune suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub suprave-
ghere ºi stabileºte un termen de
supraveghere de 3 ani. Pe par-

cursul termenului de suprave-
ghere, inculpatul va presta o
muncã neremuneratã în folosul
comunitãþii pe o perioadã de 60
de zile în cadrul Primãriei Cra-
iova, Jud. Dolj”. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.
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Povestea pe care o vom depãna
este, mai degrabã, tristã, descum-
pãnitoare pe alocuri. ªi teamã ne
este cã, la capãtul ei, orice judeca-
tã nu va putea fi decât ambiguã. Pe
marele, dacã nu inegalabilul scrii-
tor doljean Marin Sorescu (n. 19
februarie 1936, în comuna Bul-
zeºti), de bunã seamã îl revendi-
cãm în orice împrejurare, anual
avem, la Craiova, „Zilele Marin
Sorescu”, el fãcând cunoscutã lu-
mii literare ºi nu numai mobilitatea
spiritului oltenesc, prin tehnica greu
egalabilã a aluziei, dar ºi sagacita-
tea funciarã, gândirea asociativã ºi
ingeniozitatea semenilor sãi. Alex
ªtefãnescu, în a sa „Istorie a lite-
raturii române contemporane”,
spune despre Marin Sorescu cã, în
deceniul ºapte al secolului XX,
acesta era la fel de popular în Ro-
mânia ca Johann Strauss în Aus-
tria. Pentru criticul literar amintit,
Marin Sorescu a fost - ºi este post

MIRCEA CANÞÃR
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mortem – „un poet important, un
dramaturg important, un critic
literar important, un traducãtor
important, , un prozator (destul
de) important, un publicist des-
tul de important. Urmând exem-
plul lui George Cãlinescu s-a
manifestat ca un scriitor com-
plet, plimbându-ºi mâna de vir-
tuoz pe întreaga claviaturã a ge-
nurilor literare. Nici un alt au-
tor român contemporan cu el nu
a mai dovedit o asemenea mo-
bilitate artisticã ºi intelectualã”.
Considerat un demon al inventivi-
tãþii, ca dramaturg, Marin Sorescu
a oferit un adevãrat recital de sub-
tilitate aluzivã, favorizat de faptul
cã teatrul presupune, prin definiþie,
un public care îi conferã autorului
posibilitatea de a stabili „o relaþie de
complicitate”. Tradus în 20 de
limbi, cu 75 de volume apãrute în
strãinãtate, Marin Sorescu rãmâne
în istoria locului, înainte de toate,

fiindcã ºi asta ne intereseazã, un
inegalabil pisc al spiritualitãþii dolje-
ne, pe care îl vom revendica de-a
pururea, pentru verva sa artisticã
ieºitã din comun. Care este, de fapt,
problema în discuþie? Lectorul uni-
versitar dr. Sorin Sorescu – nepoata
marelui scriitor – preºedinta Fun-
daþiei Culturale care îi poartã nu-
mele – avanseazã urmãtorul pro-
iect, deloc de neluat în seamã: ce-
darea prin contract de comodat, pe
termen lung (25-30 de ani) Biblio-
tecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova a Casei Memo-
riale de la Bulzeºti, cu obligaþia re-
novãrii ºi amenajãrii, angajãrii de
personal de specialitate în vederea
desfãºurãrii unor activitãþi cultura-
le adecvate. La rândul ei, Fundaþia
ar urma sã se implice în organiza-
rea de evenimente. Pânã aici lucru-
rile se circumscriu firescului deplin.
Numai cã Fundaþia Culturalã „Ma-
rin Sorescu” deþine doar 95% din

proprietãþile imobiliare moºtenite
dupã decesul soþilor Marin ºi Ver-
ginia Sorescu, restul de 5% rãmâ-
nând în succesiunea fratelui cel
mare al scriitorului – decedat ºi el
între timp –, revendicate acum de
cei patru copii ai sãi, sub formã de
sultã, care ar valora aproximativ
15.000 de euro. Deºi noi opinãm
cã vor revendica ºi drepturi de pro-
prietate intelectualã. Fundaþia, men-
þioneazã într-un memoriu doamna
dr. Sorina Sorescu - autoarea unui
memorabil studiu despre romanele
lui Augustin Buzura „O lecturã
metacriticã” (Ed. Aius 2014) –
„nu are resurse financiare pen-
tru a rezolva singurã aceastã
problemã”. Sorina Sorescu pare
de bunã credinþã, în expunerea ei.
Surmontarea dificultãþilor, sã le spu-
nem aºa, cu o genezã autohtonã,
nu este deloc facilã. Nu mai evo-
cãm propunerea de extindere a unui
posibil parteneriat public-privat, in-

teresant pe fond, fiindcã este vor-
ba de chestiuni de detaliu. Sã
conchidem: Casa Memorialã „Ma-
rin Sorescu” de la Bulzeºti meri-
tã, în memoria marelui scriitor,
apãratã, datã în circuit pentru sim-
bolistica ei. Existã riscul sã ajun-
gã în situaþia casei lui Alexandru
Macedonski, de la Pometeºti, de
pe valea Amaradiei. Etalând reti-
cenþã, în orice discuþie, despre
valorificarea Casei Memoriale
„Marin Sorescu” ºi, în acelaºi
timp, revendicându-l pe marele
scriitor, ne situãm într-o logicã
anacronicã. Acroºarea discuþiei,
la nivelul judeþului Dolj, ceea ce
am recomanda, ar fi o dovadã de
respect pentru Marin Sorescu ºi,
în acelaºi timp, un veritabil de-
mers cultural. Nu excludem sã se
poatã identifica o soluþie viabilã
ºi fericitã, dupã cum nu exclu-
dem ºi un posibil blocaj, din cau-
ze pe care nu le stãpânim.

Potrivit reprezentanþilor CNAS,
pentru cã este perioada concediilor
de varã, în ultimul timp, a scãzut
numãrul celor care  solicitã cardul
naþional ºi a crescut numãrul celor
care vin sã cearã ºi sã ridice cardul
european. Au fost zile în care s-au
eliberat mai multe carduri europene
decât carduri naþionale.

Potrivit preºedintelui CNAS,
Vasile Ciurchea, o serie întreagã de

Au fost activateAu fost activateAu fost activateAu fost activateAu fost activate
jumãtate dinjumãtate dinjumãtate dinjumãtate dinjumãtate din
cardurile de sãnãtatecardurile de sãnãtatecardurile de sãnãtatecardurile de sãnãtatecardurile de sãnãtate

Pânã la acest moment, conform datelor oficiale, au fost activate
jumãtate din numãrul total de carduri. Astfel, din cele 14.700.000,
peste 7 milioane sunt deja activate dupã cum indicã reprezentanþii
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.

servicii medicale nu au fost vali-
date din cauzã cã nu s-au respec-
tat anumite reguli. „Douã treimi din
serviciile acordate sunt cu cardul,
restul, de o treime, sunt fãrã card,
dar în aceste servicii fãrã card in-
trã ºi cele acordate copiilor cu vâr-
ste între 0-18 ani ºi cei cu pache-
tul minim”, a mai precizat repre-
zentantul CNAS.

Data limitã pânã  la care este

permisã funcþionarea acestui me-
canism - cu ºi fãrã card – rãmâne,
aºa cum era deja stabilit, 1 august
a.c. Asta în ciuda faptului cã, pen-
tru o perioadã de ºase luni, medicii
de familie au solicitat ca sistemul
cu cardul de sãnãtate ºi cel fãrã
card sã funcþioneze în paralel pen-
tru a corecta din mers problemele.

Cardul a devenit obligatoriu
de la începutul lunii mai

Furnizorii pot apela oricând la
helpdesk-ul pregãtit sã preia ºi sã
rezolve orice problemã întâmpina-
tã în modul de funcþionare a siste-
mului. Asiguraþii au la dispoziþie atât
numãrul de telefon inscripþionat pe
cardul de sãnãtate, cât ºi numerele
de telefon ale caselor de asigurãri,
pentru a cere relaþii despre cardul
de sãnãtate. Deblocarea cardurilor
de sãnãtate se poate face de cãtre
furnizorul de servicii medicale ape-
lând la helpdesk sau de cãtre pa-
cient la sediul casei de asigurãri de
sãnãtate în evidenþa cãreia se aflã.

De la 1 mai, cardul naþional de
sãnãtate a devenit unicul sistem de
validare ºi decontare a serviciilor

medicale în sistemul asigurãrilor
sociale de sãnãtate. Acesta face
dovada calitãþii de asigurat ºi con-
firmã prezenþa asiguratului la fur-
nizorul de servicii medicale.

Cum se utilizeazã
cardul de sãnãtate

Pe card ºi în memoria electro-
nicã a cardului sunt imprimate in-
formaþii precum numele ºi prenu-
mele asiguratului, codul unic de
identificare în sistemul de asigu-
rãri sociale de sãnãtate, numãrul de
identificare al cardului naþional de
asigurãri sociale de  sãnãtate
(CID), data naºterii ºi termenul de
valabilitate al cardului (5 ani). În
cabinetele medicilor de familie ºi
în ambulatoriul de medicinã den-
tarã utilizarea cardului naþional de
sãnãtate se face la momentul acor-
dãrii serviciilor medicale.

În asistenþa medicalã ambulato-
rie pentru specialitãþile clinice, car-
dul este utilizat la momentul acor-
dãrii  serviciilor medicale, cu ex-
cepþia serviciilor de sãnãtate cone-
xe actului medical pentru care nu
este necesarã prezentarea cardu-

lui. Pentru reabilitare medicalã ºi
acupuncturã utilizarea cardului de
sãnãtate se face la momentul acor-
dãrii de consultaþii ºi proceduri în
cabinet, respectiv în fiecare zi de
tratament pentru procedurile acor-
date în baza de tratament.

În  spitale utilizarea cardului na-
þional de asigurãri sociale de sãnã-
tate se face – pentru spitalizarea
continuã – la internarea ºi externa-
rea din spital, cu excepþia urmã-
toarelor situaþii: la internare în spi-
tal, dacã criteriul la internare este
urgenþã medico-chirurgicalã; la ex-
ternare din spital pentru cazurile
transferate la un alt spital ºi la in-
ternare, ca ºi caz transferat; la ex-
ternare, pentru situaþiile în care s-
a înregistrat decesul asiguratului.
Pentru spitalizarea de zi prezenta-
rea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face la fie-
care vizitã, cu excepþia situaþiilor
în care criteriul de internare este
urgenþã medico-chirurgicalã pen-
tru serviciile acordate în structuri-
le de urgenþã (camera de gardã/
UPU/CPU).

RADU ILICEANU
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Printre obiectivele programu-
lui se numãrã sprijinirea întreprin-
derilor mici ºi mijlocii, facilitarea
unui acces mai bun la servicii so-

Eurodeputatul PSD Victor Boºtina-
ru, raportorul Parlamentului Euro-
pean pentru Regulamentul Fondului
de Coeziune pentru perioada 2014-
2020 ºi membru al Comisiei pentru
Dezvoltare Regionalã (REGI), a sa-

lutat semnarea Programului Opera-
þional Regional 2014-2020 pentru
România. Programul în valoare de
8,2 miliarde euro este unul dintre cele
mai mari programe de investiþii din
Uniunea Europeanã.

ciale, comunitare ºi de sã-
nãtate, investiþii pentru îm-
bunãtãþirea calitãþii vieþii,
pentru transport, pentru
dezvoltarea zonelor urbane
defavorizate ºi pentru redu-
cerea decalajelor de dez-
voltare. „Semnarea Progra-
mului Operaþional Regional
la Bruxelles vine dupã ce,
la începutul acestei luni, o
delegaþie a Comisiei REGI
a constatat deja progresele
considerabile fãcute de Ro-
mânia în absorbþia fondu-
rilor europene. La acea
datã, eurodeputaþii s-au în-
tâlnit cu Miniºtrii Sevil
Shhaideh ºi Marius Nica, iar
discuþiile au confirmat se-
riozitatea Guvernului Ro-
mâniei pentru atragerea be-
neficiilor Politicii Regiona-
le. În egalã mãsurã, proiec-
tele de succes finanþate din
fonduri europene, aflate pe

agenda vizitei delegaþiei Parla-
mentului European au demon-
strat angajamentul României pen-
tru reducerea decalajelor de dez-

voltare ºi îmbunãtãþirea constan-
tã a capacitãþii administrative în
absorbþia fondurilor europene.”,
a subliniat eurodeputatului Victor
Boºtinaru.

„În acest domeniu
ar trebui sã punem
deoparte tentaþia

polemicilor”
În calitate de membru al Co-

misiei REGI, eurodeputatul Vic-
tor Boºtinaru este de asemenea
raportorul avizelor pentru Co-
misia pentru Buget privind re-
vizuirea cadrului financiar mul-
tianual ºi a proiectului de recti-
ficare bugetarã. Cele douã avi-
ze au împiedicat pierderea ba-
nilor proveniþi din Politica de
Coeziune din cauza întârzieri-
lor în adoptarea programelor ºi
vor permite implementarea ei în
integralitate. „În acest domeniu
ar trebui sã punem deoparte
tentaþia polemicilor ºi sã ne gân-
dim cum putem garanta ºi apã-
ra buna implementare a acestor
politici ºi stabilitatea profesio-

niºtilor antrenaþi în acest
proces.  Este una din
mãsurile prin care putem
evita experienþele devas-
tatoare cunoscute de
România în perioada
fostului cadru financiar,
când ne-am confruntat
cu riscul de a pierde
sume uriaºe.”

În egalã mãsurã, Vic-
tor Boºtinaru a fãcut par-
te din echipa de negociere a Par-
lamentului European cu Consi-
liul ºi Comisia Europeanã pen-
tru extinderea aºa-numitei reguli
N+2 cu un an pentru România
ºi Slovacia ºi o creºtere cu 10%
în co-finanþarea pentru statele

membre sub formã de asistenþã
financiarã a Uniunii Europene.
Prin aceste mãsuri au fost evi-
tate dezangajãri automate sem-
nificative de fonduri europene
pentru România ºi celelalte state
membre.

„Declaraþiile din aceste zile au
evidenþiat cu precãdere dimen-
siunea Strategiei  în privinþa apã-
rãrii naþionale. Inclusiv în calita-
te de reprezentant al României
la Adunarea Parlamentarã a Con-
siliului Europei, m-aº referi la di-
mensiunea internã a documen-
tului. Funcþionarea justiþiei ºi a
instituþiilor democratice ocupã un
loc de prim rang în ceea ce pri-
veºte consolidarea capacitãþii de
apãrare ºi de asigurare a securi-
tãþii naþionale. Un stat eficient
este acela unde instituþiile judi-
ciare funcþioneazã independent,
fãrã presiuni din afarã, ºi sunt
neatinse de corupþie”, a subliniat
parlamentarul liberal. 

„Avem datoria sã consolidãm un
mediu economic competitiv”

Asigurarea securitãþii naþionale
depinde, în egalã mãsurã, de însu-
ºirea valorilor democratice. Purtã-
torul de cuvânt al PNL a mai spus
cã începând cu sistemul educaþio-
nal ºi pânã la cultura organizaþio-
nalã a diferitelor instituþii – inclu-

„Statul român are obligaþia de  a-ºi apãra
cetãþenii ºi teritoriul naþional”

Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii
este un document de o importanþã funda-
mentalã în actualul context de securitate
regionalã, document pe care PNL îl susþine
fãrã rezerve. Deputatul Ionuþ Stroe susþi-

ne într-un comunicat de presã cã statul ro-
mân are obligaþia de  a-ºi apãra cetãþenii ºi
teritoriul naþional ºi are, în acelaºi timp,
angajamente ºi obligaþii faþã de aliaþii euro-
atlantici. 

siv a partidelor politice, care sunt
instituþii fundamentale ale demo-
craþiei – este de datoria noastrã sã
promovãm valorile democraþiei ºi
sã garantãm respectarea drepturi-
lor fundamentale ale cetãþeanului.-
 „Nu în ultimul rând, avem datoria
sã consolidãm un mediu economic
competitiv, dar ºi sã veghem la
consolidarea coeziunii sociale ºi la
eliminarea clivajelor, pentru a asi-
gura egalitatea de ºanse pentru toþi

cetãþenii României. În plan re-
gional, România este interesa-
tã de consolidarea comunitãþii
valorilor democratice, împãr-
tãºite de statele din vecinãtate.
Ca þarã membrã UE, România
îºi asumã o datorie specialã în
ceea ce priveºte parcursul eu-
ropean al Republicii  Moldova.
Susþinem, de asemenea, voca-
þia europeanã a tuturor þãrilor
din vecinãtate, cele din Balca-
nii de Vest, dar ºi Ucraina ºi
Georgia”, a subliniat deputatul
doljean. 

Ionuþ Stroe considerãcã asi-
gurarea securitãþii naþionale in-

clude ºi consolidarea sprijinului sta-
tului român pentru românii de pre-
tutindeni. „Este importantã atât
susþinerea comunitãþilor româneºti
din jurul graniþelor, în efortul lor
de afirmare a identitãþii naþionale
ºi culturale, precum ºi, spre exem-
plu, asigurarea dreptului la vot al
românilor de pe alte meridiane,
pentru a nu mai repeta experienþa
din toamna anului trecut”, a con-
chis parlamentarul liberal.

Life Logistics îºi desfãºoarã
activitatea în incinta zonei libere din
portul Agigea ºi se ocupã cu mani-
pularea ºi depozitarea de mãrfuri
provenite din relaþiile de export -
import ale clienþilor sãi. În 2014
cifra de afaceri a companiei a fost
de aproximativ 7,5 mil. RON, în
creºtere cu 25% faþã de anul ante-
rior. Pe parcursul celor 6 ani de
activitate, volumul de mãrfuri ma-
nipulate ºi depozitate a crescut de
la 200 de containere pe lunã la 600,
iar pentru 2016 se estimeazã cã se
va ajunge la 900 de containere.
Evoluþia constantã a afacerii pre-
cum ºi standardele de lucru impu-

Life Logistics a implementat
WMS de la Senior Software

Life Logistics, unul dintre cei patru furnizori de servicii de
manipulare ºi depozitare a mãrfurilor din zona libera Agigea, a
implementat WMS de la Senior Software. Compania a devenit

astfel prima din zonã care utilizeazã un sistem de management al
depozitelor, reuºind pe aceastã cale sã atragã noi clienþi ºi sã îºi

îmbunãtãþeascã relaþia cu cei existenþi, printre care ºi IKEA.

se de clienþii mari, precum IKEA,
i-au determinat pe managerii com-
paniei sã implementeze o soluþie
capabilã sã gestioneze eficient ac-
tivitatea din depozit. “Am decis sã
achiziþionãm un sistem de tip
WMS pentru cã aveam probleme
pe partea de trasabilitate a paleþi-
lor, recepþiile ºi expediþiile de mar-
fã se fãceau pe hârtie, ceea ce du-
cea la apariþia erorilor. În prezent,
suntem prima companie din Portul
Agigea care are un astfel de sis-
tem ºi acest lucru ne-a ajutat sã
atragem noi clienþi.” a declarat
domnul Ciprian Gheorghita, Admi-
nistrator Life Logistics.
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GEORGE POPESCU

Reîntors la vremea re-lecturilor, sub pre-
siuni apãsãtoare ale vârstei, bag seamã cu
oarecare stupoare cã în „catalogul” de cãrþi
ce mi-au hrãnit cetitul pe la cea doua ado-
lescenþã lipseºte „Cãderea” lui Albert Ca-
mus. Descoperirea scriitorului francez
nãscut în Algeria ºi laureat al Nobelului li-
trerar din 1957, pe la mijlocul anilor ªai-
zeci, adicã exact în acei prea puþini, dar
tonifianþi, ani ai „dezgheþului” ideologic ºi
cultural, a fost, cred ºi acum, un eveni-
ment crucial pentru resetarea, la parame-
tri cât de cât normali, jalnicului parcurs al
jdanovismului politic ºi al prostituþiei cul-
turale. Am citit, atunci, cu o voluptate pe
care numai plãcerea, în sine, lecturii (o
plãcere, din pãcate, greu istovitã azi, pen-
tru generaþiile mai tinere de astãzi!)

o putea egala, acele opere deja vestite,
„Mitul lui Sisif”, înainte de toate, „Omul
revoltat”, dar ºi „Ciuma”, iar ceva mai târ-
ziu, textele dramatice „Caligula”ºi „Neîn-
þelegerea”. Sã fi citit atunci ºi acest dens,
particular ca scriiturã, roman cu titlul „La
Chute” („Cãderea”)? Nu-mi pot certifica
acest lucru acum, de vreme ce, (re)citin-
du-l cu câteva luni în urmã, am trãit sen-
timentul unui total inedit.

În fine, lãsând deoparte percepþii de acest
fel, trebuie sã spun cã sentimentul cel mai

Judecãtorul-penitent ºi calvarul alegeriiJudecãtorul-penitent ºi calvarul alegeriiJudecãtorul-penitent ºi calvarul alegeriiJudecãtorul-penitent ºi calvarul alegeriiJudecãtorul-penitent ºi calvarul alegerii
puternic al lecturii e generat ºi întreþinut de
douã atribute ale textului, ambele constitu-
tive geniului camusian: revelarea absurdu-
lui existenþial ºi, îndeosebi, actualitatea fie-
cãrui cuvânt, a fiecãrui enunþ.

ªi tocmai spre actualitatea scriitorului
m-am trezit împins de lectura recentã. Cãci
romanul, „Cãderea” adicã, e un lung, de-
loc obositor, monolog mascat în forma
unui dialog cu Sinele, la rându-i deghizat
într-un personaj imaginar anonimizat (un
inventat „turist” parizian în suburbiile
portuare ale Amsterdamului, în care argu-
mentul irevocabil este justiþia, în semnifi-
caþia sa elementarã în poziþie de sursã ºi
finalitate a destinului uman. Iar pentru
Camus, destinul pare sã fi reprezentat, cum
a tentat sã problematizeze în întreaga sa
operã (paginile sale jurnalistice ºi, mai ales,
„Caietele” postume o dovedesc cu priso-
sinþã), o chestiune de alegere. Iar prota-
gonistul „Cãderii”,  Jean-Baptiste Clemen-
ce, tocmai în jurul unei alegeri îºi desfã-
ºoarã, „cu metodã”, a sa, cum pretinde
spre final, tulburãtoarea sa anchetã de sine.
ªi o face sub semnul imperativului unei
alte alegeri, cea prin care îþi poþi cuceri
dreptul de a-i judeca pe alþii. Cãci, mãrtu-
riseºte el celuilalt al sãu¸”De vreme ce
nu-i poþi osândi pe ceilalþi fãrã ca, pe datã,

sã te judeci pe tine însuþi, trebuie sã-þi dai
singur în vileag toate pãcatele, pentru a
dobândi dreptul de a-i judeca pe ceilalþi”

Însã care e sursa acestei alegeri pe care
scriitorul o instituie ca un fel de instanþã
legicã în drama intimã a acestui sisific per-
sonaj narativ? Abia spre sfârºitul operei, el
îi va relata alter-ego-ului sãu, o întâmplare
aproape banalã, din cotidianul demn de ru-
brica „diverse”, în ale cãrei turbioane avea
sã-ºi zideascã, mai târziu, sãmânþa mala-
diei ce avea sã-l cutremure. Avocat glorios
la Paris, în tinereþe, cu faimã de apãrãtor
benevol al celor „slabi” ºi neajutoraþi, pe
care îi va delinea acum sub nominativul
„vãduve ºi orfani”, asistã, pe un pod al
Senei, la sinuciderea unei tinere. Rob al unui
defetism „burghez”, blocat de un egotism
autocultivat (cu… metodã, cum pretinde),
nu doar cã nu încearcã s-o salveze pe tâ-
nãrã, dar nici nu îºi pune aceastã proble-
mã. De aici ºi în momentul acestei autore-
velãri începe procesul de sine al fostului
avocat, ce se re-prezintã în rol de judecã-
tor-penitent. Ce va sã spunã aceastã ex-
presie nu-i greu de idescifrat, din moment
ce, în context, judecãtorul e însãºi faþa (dar
cu siguranþã ºi reversul, spre a prelua titlul
unei alte opere a autorului), identitatea or-
ganicã a justiþiei. Adicã a dreptãþii.

Alegând sã-i apere pe cei ne-dreptãþiþi,
fostul avocat era perfect conºtient de re-
lativitatea alegerii sale: una în cãutarea pu-
terii (ca în politicã, la care, va spune el cu
un tulburãtor ecou în zilele noastre, „ape-
lãm, grãbindu-ne sã ne înscriem în parti-
dul cel mai crud”, considerând cã nu mai
are nicio importanþã alegerea aceasta „de
vreme ce astfel ajungi sã fii stãpân peste
toþi ceilalþi), cealaltã ca pretext pentru ceea
ce constitui un fel de premiu al peniten-
þei. Nu, nu este alegerea acelei mame din
satul sãu pe care o evocã în context ºi pe
care, în timpul rãzboiului, un ofiþer ger-
man a rugat-o („curtenitor” ?!) sã aleagã
între cei doi fii ai sãi pe ce urma sã fie
împuºcat ca ostatic!.

ªi, totuºi, nu cumva disputa sa, mono-
logalã, cu sine, ºi dialogalã, cu noi, omo-
logheazã orice alegere la dimensiunea li-
minarã a celei imputate bietei femei dintr-
un stat francez de pe vremea rãzboiului?

Alegerea devine, astfel, un calvar, anu-
lând orice elan ºi scurt-circuitând orice ori-
zont de aºteptare, inclusiv, ori mai ales,
pe cel de extracþie creºtinã. Cãci, cititorul
aflã, spre final, cã

„Judecata de Apoi” îl face sã râdã, de
vreme ce a cunoscuse deja lucrul cel mai
rãu: „judecata oamenilor.”

Emoþii peste emoþii
La porþile Colegiului Naþional „Fra-

þii Buzeºti”, pãrinþii îºi aºteptau copiii,
care trebuia sã iasã de la examen.
Emoþiile erau cât se poate de mari. Cum
ieºea cîte un candidat, asupra lui se
abãteau întrebãrile – „A fost uºor?”,
„A fost bine?”, „Nu te-ai pierdut?”. Cel
care ieºea trecea mai departe, dorind
sã arate cã s-a eliberat de tensiune.
Pãrinþii rãmâneau pe poziþii. Unul din-
tre ei, Valentina Dinu, era aproape
în lacrimi: „Nici nu ºtiu cum sã mã
exprim, dar sunt convinsã cã fata mea
va trece peste acest examen”. Puþin
mai încolo, un bãiat, Andrei Stancu,
arãta cã trecuse de emoþii: „Mi s-a pã-
rut destul de uºor, chiar mai puþin di-
ficil decât la „românã”. Sincer, acum,
nu ºtiu spre ce mã voi îndrepta ãn vi-
itor, deoarece am multe opþiuni”. Lân-
gã el, tatãl,  Mircea Stancu, avea pu-
þine de sous, semn cã a fost copleºit
de emoþii: „Mi-e greu sã spun cum am
trãit aceste momente. Am trecut prin

Cu câteva zile înaintea susþinerii primei probe scrise
(Limba românã), pe 29 iunie, a Bacalaureatului,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice modificã
regulile jocului, astfel cã  lucrãrile vor fi corectate în
alt judeþ decât cel în care au fost susþinute. La prima
vedere, pare o mãsurã luatã „pe fugã”, dar are susþine-
rea, cel puþin declarativ, a conducãtorilor învãþãmântu-
lui în teritoriu. „Este o mãsurã extrem de bunã, care
are darul de a eficientiza procesul de evaluare ºi de a
veni pe linia eliminãrii oricãrei suspiciuni. Judeþul Dolj
este pregãtit în orice eventualitate, avem dotarea
necesarã în orice situaþie”, a declarat prof.  Georgicã
Bercea – Florea, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. În altã ordone de idei, dar pe
aceleaºi coordonate ale susþinerii BAC-ului, duminicã,
la ora 09:00, va avea loc, la sediul ISJ Dolj, ºedinþa
publicã de tragerea la sorþi pentru stabilirea Comisiilor
de Examinare (16 centre) ºi de Evaluare (trei Centre
Zonale). Altfel, ieri a continuat examinatrea candidaþilor
la BAC, pe competenþe în limbi de circulaþie internaþio-
nalã, iar pentru cei 17 elevi, care nu s-au putut prezen-
ta în prima zi (din cauza unor motive obiective -
medicale) – cea a audiþiilor ºi a probei scrise – existã
speranþa, dupã demersurile fãcute de cãtre ISJ Dolj, ca
proba sã fie susþinutã pânã la începerea examinãrilor
scrise, aºteptându-se numai un rãspuns din partea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.

CRISTI PÃTRU

Ieri, s-a desfãºurat cea de-a doua probã (ma-
tematica) a examenului de Evaluare Naþiona-
lã, susþinut de elevii din clasa a VIII-a, criteriu
important pentru admiterea în învãþãmântul
liceal. La porþile Centrelor de Examinare, pã-

rinþii au fost, ca ºi în ziua susþinerii primei
probe, plini de emoþii. Copiii s-au arãtat mul-
þumiþi de subiectele pe care le-au avut de re-
zolvat ºi cei mai mulþi dintre ei afiºau o minã
fericitã, semn cã au trecut de încã un hop.

mai multe stãri decât
bãiatul meu”.

Vrea la „Poliþie”
În Centrul Craio-

vei, la Colegiul Naþio-
nal „Elena Cuza”, ace-
eaºi atmosferã, dar,
parcã, puþin mai
dezinhibatã. Copiii ie-
ºeau zâmbitori ºi plini
de speranþã. Pãrinþii
pãreau, ºi ei, mai zâm-
bitori. Am vorbit cu
unul dintre elevi,
Luca ªerban, care,
deºi arãta o figurã de
dezamãgit, s-a arãtat foarte volubil: „Mi
s-a pãrut uºor, dupã ceea ce am vãzut
au fost subiecte mai uºoare faþã de anii
trecuþi. Mã gândesc sã urmez cursu-
rile Academiei de Poliþie”. Lângã el,
tatãl,  Nicolae ªerban, aratã vesel, dar
în spatele mãºtii se poate vedea emo-
þia: „Arãt eu aºa mai vesel, dar nici nu
ºtiþi ce a fost în sufletul meu ”.

Trei în plus, faþã de românã
Prof. Janina Elena Vaºcu, inspec-

tor general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj ºi preºedinte al
Comisiei Judeþene pentru Evaluarea Na-
þionalã, ne-a declarat: „Am avut, la aceas-
tã probã, 5.127 de candidaþi prezenþi, cu
trei mai mult decât la „limba ºi literatura
românã”. Nu au fost incidente, ba, mai
mult, la ªcoala Gimnazialã Lipovu s-au
rezolvat problemele ºi nu a mai fost ne-
voie de alte intervenþii. În ceea ce-i pri-
veºte pe cei care nu s-au prezentat la
prima probã, dat au venit la cea de-a
doua, situaþia nu este complet elucuda-
tã. Cred cã i-a încurajat gradul de difi-
cultate al subiectelor la „limba ºi litera-
tura românã” ºi au dorit sã-ºi verifice
capacitãþile. Oricum, niciun un elev, dupã
ce se va trece prin toþi paºii legislativi,
nu va rãmâne pe lângã sistemul de învã-
þãmânt.  ” Proba de ieri a constat în trei
subiecte, fiecare cu câte ºase secþiuni.
Se pare cã departajarea va fi fãcutã la
ultimul subpunct de la geometrie.

CRISTI PÃTRU
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Pagini realizate de MAGDA BRATU

Deschisã pe data de 3 octombrie 2014, cu un con-
cert sub conducerea muzicalã a dirijorului Theo Wol-
ters (Olanda), având-o ca solistã pe pianista Alina Ber-
cu, stagiunea 2014-2015 a Filarmonicii „Oltenia” îºi
va face auzite ultimele acorduri mâine-searã, de la
ora 19.00. Invitaþi sunt doi artiºti din Mexic: Eduardo
Gonzalez – la pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfo-

„A fost o stagiune complexã, plinã de încercãri ºi de noutãþi pentru instituþia
noastrã”, declarã Vlad Drãgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”, cu doar
puþin timp înainte ca stagiunea 2014-2015 sã se încheie oficial, dupã nouã luni
de evenimente muzicale. Concertul de final este un vocal-simfonic cu artiºti
din Mexic, care va avea loc mâine-searã, de la ora 19.00. Nu va trece însã mult
ºi artiºtii vor reveni în mijlocul publicului craiovean. La propriu, cãci stagiunea
estivalã a Filarmonicii „Oltenia” cuprinde o mulþime de recitaluri, microcon-
certe ºi spectacole organizate chiar pe strãzi ori în diverse locuri din cartiere!

Primul dintre ele: „Dansul ocupã strada”, proiect derulat împreunã cu Asocia-
þia „Craiova – Capitalã Culturalã Europeanã 2021" în perioada 27 iunie – 6 sep-
tembrie, ce propune peste 20 de seri de vals, tango ºi muzicã latino. Apoi, între
1 ºi 5 iulie, artiºtii vor porni, din nou, în „Turneu în oraº”, urmând ca împreunã cu
un virtuoz al trompetei, Sergiu Cârstea, sã susþinã cinci concerte, în cartierele
Rovine, Brazda lui Novac, 1 Mai, Valea Roºie ºi Craioviþa Nouã. Va urma, din 9
iulie pânã în 13 august, o serie de concerte tot în aer liber, în cadrul celei de-a
III-a ediþii a programului „Filarmonica Oltenia (RE)descoperã oraºul… în 33 de
minute de muzicã clasicã”.

Evenimentele stagiunii 2014-2015
„Vivaldi Colours” – un concept unic în România, ce îmbinã muzica pop

cu cea clasicã – a strâns la Sala Polivalentã, pe 11 octombrie 2014, aproape
5.000 de spectatori. Delia ºi Horia Brenciu au cântat cele mai cunoscute
melodii, alãturi de Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale Filarmonicii
„Oltenia” ºi de Corul de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”. Pe lângã
vedetele prezente, un element-cheie în spectacol a fost vioara Stradivarius
mânuitã cu mãiestrie de Rãzvan Stoica. Concertul s-a dorit a fi un manifest
al Filarmonicii din Craiova pentru promovarea muzicii clasice, dar ºi a mo-
durilor în care aceasta  poate influenþa muzica modernã.

Turneul Orchestrei Simfonice în Coreea de Sud. Peste 30 de concerte la
Seoul ºi în alte mari oraºe, susþinute în sãli cu peste o mie de locuri ºi cu
acusticã impecabilã, în faþa a zeci de mii de spectatori, programe muzicale pe
cât de atractive, pe atât de solicitante, trei sesiuni de înregistrãri audio în
studio, îndelungi repetiþii. ªi, în cele din urmã, bucuria de a fi reuºit sã evolu-
eze la un înalt nivel artistic. Cei 34 de membri ai orchestrei conduse de tânãrul
dirijor Constantin Grigore au fost însoþiþi ºi de directorul artistic al Filarmoni-
cii „Oltenia”, pianistul Mihai Ungureanu. Li s-au alãturat colaboratori din
þarã (Ploieºti, Cluj-Napoca, Bacãu), precum ºi doi muzicieni din Anglia: Sa-
muel Baxter (oboi) ºi Sebastian Lee (violã).

Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”, ediþia a 41-a. Manifesta-
re artisticã de tradiþie, emblematicã pentru reprezentarea identitãþii cultura-
le a oraºului Craiova, festivalul s-a desfãºurat în perioada 21 noiembrie – 17
decembrie 2014, sub Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale Regele Mihai I, ºi a
cuprins evenimente de tipologii ºi stiluri diferite: concerte simfonice ºi
vocal-simfonice pagini de referinþã din repertoriul modern, muzicã de ope-
rã, muzicã de camerã, recitaluri instrumentale, concerte de muzicã rock, folk
ºi jazz. Festivalul a dedicat un generos spaþiu de manifestare unor artiºti
renumiþi pe plan naþional ºi internaþional, fiind onorat de dirijorii Antoine
Rebstein (Elveþia), Christopher Petrie (Anglia), Mihail Agafiþa (Republica
Moldova); soliºtii Liviu Prunaru, Cristina Anghelescu, Giordano Passini
(chitarã), Sophia Reuter (violã); muzicieni de la Royal Concertgebouw Or-
chestra Amsterdam.

„Sã-l (re)descoperim pe HAYDN”. Fãuritor al ºcolii muzicale vieneze,
Joseph Haydn este unul dintre cei mai fecunzi ºi mai influenþi compozitori
de la sfârºitul secolului al XVIII-lea. Dintre lucrãrile interpretate în cadrul
seriei „Sã-l redescoperim pe Haydn” amintim Simfonia nr. 85 în Si bemol
major, „Regina”, Missa în Re minor, “Nelson”, pentru soliºti, cor ºi
orchestrã, Missa in tempore belli pentru soliºti, cor ºi orchestrã.

„Filarmonica Alternativ”. Filarmonica „Oltenia” a fost aproape de cei
mai mici fani ai ei prin atelierele de creaþie cu instrumente muzicale pentru
copii dornici sã-ºi exprime într-un mod original potenþialul de creativitate
artisticã ºi sã petreacã în mod plãcut ºi util timpul liber. Atelierele au gãzduit
copii care au avut ocazia sã se joace, sã lucreze cu artiºti instrumentiºti, sã
descopere ºi sã confecþioneze împreunã instrumente muzicale neconven-
þionale. Tot în cadrul programului „Filarmonica alternativ” au avut loc con-
cursuri pentru familii melomane: „Filarmonica în cheia FA(milia)” ºi „De-
tectivii muzicali”.

„Filamonica Plus”. Pe lângã programul clasic de concerte, începând
cu luna aprilie, a fost inaugurat un proiect special, „Filarmonica Plus”,
menit sã rãspundã cerinþelor unui public divers ºi exigent. Ziua de luni a
fost rezervatã vizionãrii de concerte memorabile ale Filarmonicii, în fiecare
marþi tineri muzicieni au urcat pe podiumul de concerte, iar miercurea a fost
dedicatã stagiunii muzicii de camerã, gãzduite de spaþiul plin de rafinament
al Muzeului de Artã din Craiova. Joi, muzicienii invitaþi ai Filarmonicii –
dirijori ºi soliºti – s-au prezentat în cadrul unor întâlniri cu melomanii craio-
veni, oferind posibilitatea de a fi cunoscuþi ºi în altã ipostazã decât cea
scenicã. Vineri seara, înainte de concertul simfonic sãptãmânal,  compozi-
tori, muzicologi sau profesori universitari au adus în actualitate muzica
secolului 20, prelegerile fiind însoþite de audiþii ºi proiecþii video.

În program:
Antonin Dvorak: Dans slav în Do

major, op. 46, nr. 1
Gioacchino Rossini: Aria „Una voce

poco fa” din opera „Bãrbierul din Sevilla”
Ruggero Leoncavallo: Intermezzo din

opera „Paiaþe”
Giacomo Puccini: Aria „O mio bab-

bino caro” din opera „Gianni Schicchi”
Charles Gounod: Aria „Je veux vi-

vre” din opera „Romeo ºi Julieta”
Johann Strauss-fiul: Uvertura ope-

retei „Liliacul”, op. 362; Aria „Mein
Herr Marquis” din opereta „Liliacul”

Leonard Bernstein: Aria „Glitter
and be gay” din opereta „Candide”

Alexandr Borodin: Dansurile polov-
þiene din opera „Cneazul Igor” (cor ºi
orchestrã)

Artiºti din Mexic, mâine-searã, în concert

Referindu-se la stagiunea gata sã se
încheie, Drãgulescu declarã cã a fost una
„complexã, plinã de încercãri ºi de noutãþi
pentru instituþia noastrã. În acelaºi timp,
o stagiune care a adus evenimente foarte
importante ºi pe placul melomanilor”.

Punct de reper în programul artistic
rãmâne Festivalul Internaþional „Cra-
iova Muzicalã”, ediþia a 41-a, organiza-
tã în perioada 21 noiembrie – 17 decem-
brie 2014, sub Înaltul Patronaj al Majes-
tãþii Sale Regele Mihai I. „A fost, cu si-
guranþã, cea mai complexã ediþie a aces-
tui eveniment de la înfiinþare pânã în pre-
zent. Aceastã ediþie a însemnat ºi cel mai
complex festival de muzicã clasicã din
România anului 2014.
Craiovenii care au venit
la concerte au fost foar-
te încântaþi datoritã pro-
gramului artistic deose-
bit de valoros pe care
festivalul l-a avut”, a
apreciat managerul Filar-
monicii.

Ecouri ample a avut
ºi spectacolul Vivaldi
Colours, din 11 octom-
brie 2014, de la Sala Poli-
valentã. «Sperãm ca,
odatã cu concertul
„Maria Tãnase Simfo-
nic”, din aceastã toam-
nã, ºi cu „Mozart
Rocks”, din 2013, sã se
creeze tradiþia concerte-
lor de fuziune, concertelor mari, de Poli-
valentã, în care orchestra iese în faþa unui
numãr foarte mare de spectatori. Anul
trecut am avut aproape 5.000!», a adãu-
gat Vlad Drãgulescu.

Evenimentul de încheiere a stagiunii
muzicale 2014-2015 ar fi trebuit sã îl aibã ca
invitat pe violonistul Liviu Prunaru, con-
certmaestru al reputatei Orchestre Regale
Concertgebouw din Amsterdam, cu a sa
vioarã Stradivarius „Pachoud”, datatã 1694.
Însã, „din cauze obiective”, precizeazã con-
ducerea Filarmonicii „Oltenia”, muzicianul
nu a mai putut veni la Craiova, publicul
putând sã-l ascute abia în 15 ianuarie 2016,
în cadrul Stagiunii „Europa”. Concertul
de mâine-searã va aduce, în schimb, pe
scena instituþiei doi artiºti din Mexic.

nice craiovene, ºi soprana Patricia Santos, pe scenã
urmând sã urce ºi Corala Academicã (maestru de cor:
Manuela Enache). «Au un repertoriu foarte dinamic,
foarte viu, care, într-un fel, face trimitere la ceea ce
o sã organizeze Filarmonica „Oltenia” vara aceasta,
când va dinamiza întreg oraºul», spune managerul
instituþiei, Vlad Drãgulescu.

I-a avut parteneri de scenã pe
Placido Domingo ºi Andrea Bocelli

Remarcabilul talent al flautistului
mexican Eduardo Gonzalez l-a propul-
sat, fãrã îndoialã, printre cei mai valo-
roºi muzicieni ai generaþiei sale. Fiind
frecvent invitat sã
concerteze în majo-
ritatea centrelor
culturale din þara
natalã, i-a avut ca
parteneri de scenã,
printre alþii, pe fai-
moºii interpreþi Pla-

cido Domingo ºi
Andrea Bocelli, alã-
turi de care a parti-
cipat la realizarea
unor spectacole de
largã audienþã,
transmise în direct
de posturile de te-

leviziune internaþionale. Eduardo Gon-
zalez a absolvit cursurile de masterat în
cadrul Carnegie Mellon University /
S. U. A. (specializarea interpretare in-
strumentalã – flaut, la clasa prof. Jean-
ne Baxtresser ºi Alberto Almarza). De
asemenea, este licenþiat al Universitãþii
din Veracruz (Mexic).

În ultimii ani, Eduardo Gonzalez s-a
lansat în cariera dirijoralã, alãturi de alþi
tineri muzicieni talentaþi din Mexic. De-
butul sãu european s-a produs la pu-
pitrul Orchestrei Simfonice a Filarmo-
nicii „Oltenia” (2010), prestaþia sa fi-
ind unanim apreciatã de public ºi de
critica de specialitate. Actualmente, în-
deplineºte calitatea de artist instrumen-
tist (flaut) în cadrul Orchestrei simfo-
nice craiovene.

Locul I la primul reality show
ºi concurs de voce din Mexic!
Patricia Santos ºi-a început studiile

muzicale în oraºul natal, Monterrey,
Mexic, la vârsta de 15 ani. În 2004 a ob-
þinut o bursã de la „Fundacion Caroli-

na” din Spania, pentru
studii postuniversitare la
„Conservatorio del Tea-
tro del Liceu”, în Barce-
lona, Spania, fiind stu-
denta mezzosopranei Ra-
quel Pierotti. Experienþa
ei de peste 18 ani pe sce-
nã a inclus muzicã de
operã, operetã, concert,
zarzuella, musicaluri gen
Broadway ºi teatru.

În 2010 a fost numitã
„Vocea Bicentenarului”,
prin obþinerea locului I la
primul reality show ºi
concurs de voce organi-
zat în Mexic: Opera Pri-
ma, Vocile Bicentenaru-
lui – eveniment sponso-
rizat de Ministerul Educa-

þiei ºi Culturii al Guvernului Federal Me-
xican în asociere cu postul TV 22, ale
cãror obiective au fost deschiderea cã-
tre publicul larg pentru muzica de operã
ºi impulsionarea carierei tinerilor cântã-
reþi de operã, în cadrul ceremoniilor Bi-
centenarului Independenþei Mexicului.
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Iar proiectele artistice nu se opresc aici! Începând cu 29 august pânã pe 6 septem-
brie se va desfãºura Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”, care, la cea de-a 42-a
ediþie, va oferi melomanilor nu mai puþin de 42 de concerte. Pe 25 septembrie, craio-
venii sunt invitaþi la Sala Polivalentã la un grandios spectacol – „Maria Tãnase Simfo-
nic”, care îi va aduce pe aceeaºi scenã pe Loredana, cunoscutã pentru reinterpretarea
în manierã proprie a unor celebre cântece populare româneºti, ºi Cvartetul Bãlãnescu
– Alexander Bãlãnescu fiind considerat unul dintre cei mai vizionari violoniºti contem-
porani ºi un prolific compozitor, de origine românã, stabilit la Londra încã din 1971.
Alãturi de aceºtia se vor afla Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale Filarmonicii
craiovene ºi Corul de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”.

Din 23 octombrie 2015 pânã pe data de 20 mai 2016, Craiova va fi gazda unui eveni-
ment unic: Stagiunea „Europa”, organizatã în parteneriat cu ambasadele UE în România,
Ministerul Afacerilor Externe, ambasadele României în UE, Institutul Cultural Român ºi
Ministerul Culturii. Astfel, timp de ºapte luni, la Filarmonica „Oltenia” ºi în diverse alte
spaþii va rãsuna muzica tuturor þãrilor membre ale Uniunii Europene, în cadrul a nu mai
puþin de 28 de concerte. Din fiecare þarã vor fi invitaþi un dirijor ºi un solist nativi. Dirijo-
rul va alege cel puþin o piesã clasicã ºi o piesã contemporanã, scrisã dupã 1985, ambele
din þara respectivã. Astfel, Craiova va avea ocazia sã cunoascã muzica tuturor þãrilor
membre UE. Ceea ce nu s-a întâmplat nicãieri în Europa pânã în momentul de faþã!

„Redescoperã oraºul”„Redescoperã oraºul”„Redescoperã oraºul”„Redescoperã oraºul”„Redescoperã oraºul”
în iulie ºi august, alãturi deîn iulie ºi august, alãturi deîn iulie ºi august, alãturi deîn iulie ºi august, alãturi deîn iulie ºi august, alãturi de
artiºti instrumentiºti ºi liriciartiºti instrumentiºti ºi liriciartiºti instrumentiºti ºi liriciartiºti instrumentiºti ºi liriciartiºti instrumentiºti ºi lirici

 „Filarmonica Oltenia (RE)descoperã oraºul… în 33 de
minute de muzicã clasicã” este un alt program, aflat la cea de-a
III-a ediþie, de care craiovenii se vor bucura vara aceasta. Mai
precis între 9 iulie ºi 13 august, perioadã în care vor putea lua
parte la ºase concerte „open stage”, susþinute de artiºti instru-
mentiºti ºi artiºti lirici – membri ai Orchestrei Simfonice ºi ai Cora-
lei Academice. „Ele vor propune muzicã clasicã, interpretatã de
cvartete de corzi, cvartete de suflãtori ºi douã octete de cor. În
plus, avem o surprizã: o orchestrã de 80 de suflãtori din Coreea
va fi prezentã pe 23 iulie la Craiova, urmând sã concerteze proba-
bil în Piaþa „Fraþii Buzeºti”», a precizat managerul Vlad Drãgules-
cu. Concertele vor avea loc pe 9 iulie – în Lãpuº; pe 16 iulie – în
pãrculeþul de la Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”; pe 23 iulie –
în pãrculeþul de la Casa Bãniei; pe 30 iulie – în Parcul Puºkin; pe
6 august – în Grãdina Botanicã; pe 13 august – în Parcul Tinere-
tului. Toate vor începe la ora 20.00.

Vlad Drãgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”: «Ne
dorim foarte mult sã fim alãturi de craioveni ºi în perioada
estivalã. Pe lângã acest sens de a descoperi ºi a redescoperi
oraºul ºi a-i ajuta pe ei sã ne redescopere, este un gest de
mulþumire. Filarmonica „Oltenia” este o instituþie finanþatã de
Consiliul Local ºi Primãria municipiului Craiova, practic de cra-
ioveni. ªi cum nu toþi pot sã ne treacã pragul, am considerat cã
este frumos ca noi sã susþinem aceste concerte în mijlocul lor
ºi sã le spunem, astfel, „mulþumim”. Odatã cu aceste eveni-
mente s-au observat ºi o sporire a numãrului de spectatori ºi o
mai mare atenþie a oamenilor vizavi de evenimentele pe care
noi le organizãm, inclusiv în stradã. Se simte creºterea ºi din
punct de vedere financiar, pentru cã încasãrile s-au dublat în
2013 ºi s-au triplat în 2014. Sã vedem ce se va întâmpla în 2015,
însã în momentul de faþã stãm mai bine decât în aceeaºi perioa-
dã a anului trecut. În plus, urmeazã o stagiune foarte specialã
care sunt convins cã va aduce foarte multe sãli pline».

De 21 de seri de dans pe strãzile oraºului vor avea
parte craiovenii începând chiar din acest week-end! Val-
suri, tangouri ºi ritmuri latino – salsa, kizomba, bachata –
îi vor antrena pe tineri ºi vârstnici deopotrivã, dansatori
profesioniºti sau… de ocazie. Cei mai puþin experimentaþi
pot lua lecþii de la membrii celor douã cluburi de dans în
parteneriat cu care evenimentul este organizat: Salsa Im-
perius (instructor: Hicham Benis) ºi Clubul de Dans Spor-
tiv Katamis (instructor: Cãtãlin Safta).

«Craiovenilor le place sã danseze! Evenimentul s-a
dezvoltat într-un fenomen anul trecut, au fost oameni
care ni s-au alãturat pe parcurs ºi care au dansat pânã la
final alãturi de noi, toatã vara. Pentru aceºtia ºi pentru
alþii care sunt convins cã vor veni într-un numãr ºi mai
mare în acest an, am hotãrât sã aducem din nou dansul în
stradã ºi de aceastã datã sã-l ºi diversificãm. Pornind de
la oferta de anul trecut, una latino, prezentãm acum ºi
dansuri de societate, vals ºi tango, ºi dans sportiv. Vor fi
seri în care vom avea chiar trei strãzi ocupate în acelaºi

„Dansul ocupã strada”„Dansul ocupã strada”„Dansul ocupã strada”„Dansul ocupã strada”„Dansul ocupã strada”     între 27 iunieîntre 27 iunieîntre 27 iunieîntre 27 iunieîntre 27 iunie
ºi 6 septembrie! În acest week-endºi 6 septembrie! În acest week-endºi 6 septembrie! În acest week-endºi 6 septembrie! În acest week-endºi 6 septembrie! În acest week-end
se danseazã în Piaþa Gãrii ºi Lãpuºse danseazã în Piaþa Gãrii ºi Lãpuºse danseazã în Piaþa Gãrii ºi Lãpuºse danseazã în Piaþa Gãrii ºi Lãpuºse danseazã în Piaþa Gãrii ºi Lãpuº

timp, în trei puncte diferite ale oraºului, pe una dansân-
du-se latino, pe alta vals ºi pe o alta – tango», a explicat
Vlad Drãgulescu, managerul Filarmonicii „Oltenia”.

Primele seri de dans vor avea loc la acest sfârºit de
sãptãmânã. Sâmbãtã, 27 iunie, între orele 19.30 ºi 23.00,
se va dansa latino pe strada „Locomotivei” (vizavi de
Piaþa Gãrii) – pe tronsonul dintre intersecþia cu bulevar-
dul „Dacia” ºi intersecþia cu strada „Basarabi”. Dumini-
cã, 28 iunie, între aceleaºi ore, dansul va ocupa strada
„Tehnicii” (zona Cãminului studenþesc nr.10) – pe tron-
sonul dintre intersecþia cu Calea Bucureºti ºi intersecþia
cu strada „Ion Þuculescu”.

„Proiectul vizeazã ºi dezvoltarea socio-culturalã pe
microcentre a Craiovei, care a început în 2013 ºi care spe-
rãm cã va continua. Pentru cã aceste miocrocentre sunt
convins cã în câþiva ani, conform planurilor noastre, vor
avea propriile identitãþi ºi propriile proiecte”, a adãugat
Vlad Drãgulescu, totodatã vicepreºedinte al Asociaþiei
„Craiova – Capitalã Culturalã Europeanã 2021".

5 zile / 5 concerte / 5 cartiere – pe scurt,
acesta este programul „Turneului în oraº”
din perioada 1-5 iulie, întreprins de Orchestra
de camerã a Filarmonicii „Oltenia”, condusã
de dirijorul Francois Robert Girolami (Franþa),
alãturi de un virtuoz al trompetei, Sergiu Câr-
stea, în prezent ºef partidã trompetã la Opera
Naþionalã Românã din Timiºoara ºi profesor
de trompetã în cadrul Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii de Vest Timiºoara.

„Turneul în cartierele craiovene va încânta
publicul cu un concert foarte serios, un pro-
gram foarte valoros din punct de vedere artis-
tic, dar în acelaºi timp adaptat locaþiilor în care
mergem. Publicul va avea parte de niºte sur-
prize foarte plãcute, pentru cã artiºtii vor mer-
ge de la seriozitatea muzicii clasice pânã la
momente de amuzament, de divertisment”, a
precizat Vlad Drãgulescu. Aflat la cea de-a III-
a ediþie, proiectul vizeazã cartierele Rovine,
Brazda lui Novac, 1 Mai, Valea Roºie ºi Craio-
viþa Nouã, unde concertele sunt anunþate pen-

tru ora 21.00
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„T„T„T„T„Turneu în oraº”urneu în oraº”urneu în oraº”urneu în oraº”urneu în oraº”     cu un virtuozcu un virtuozcu un virtuozcu un virtuozcu un virtuoz
al trompetei: Sergiu Cârsteaal trompetei: Sergiu Cârsteaal trompetei: Sergiu Cârsteaal trompetei: Sergiu Cârsteaal trompetei: Sergiu Cârstea

În program:
Lucrãri pentru orchestrã: Anto-

nio Vivaldi – Simfonia nr. 3 în Sol
major; Arcangelo Corelli – Saraban-
dã, Gigã, Badinerie; Leopold Mo-
zart – Simfonia jucãriilor; W.A.
Mozart – Divertismentul în Re ma-
jor, K. 136; Leroy Anderson –  Fid-
dle-faddle; Scott Joplin – Ragtime.

Lucrãri pentru trompetã piccolo
ºi orchestrã: J.S. Bach – Concertul
în Re major, Arie din Suita nr. 3 în
Re major, Badineria din Suita nr. 2
în Si minor; Alessandro Marcello –
Concertul în Re minor.

Nãscut în anul 1958, Sergiu Cârstea este
un muzician basarabean stabilit în România.
A absolvit cursurile Facultãþii de Interpreta-
re Muzicalã din cadrul Institutului de Stat al
Artelor „Gavriil Musicescu” din Chiºinãu
(promoþia 1981), specializându-se apoi, la
Conservatorul Superior de Muzicã din Paris,
în domeniul interpretãrii instrumentale – trom-
petã, la clasa profesorilor Pierre Thibaud,
Jean Douay ºi Antoine Cure. ªi-a început
cariera artisticã la Chiºinãu, unde a fost ºef
partidã – trompetã în Orchestra Simfonicã a
Filarmonicii de Stat; între anii 1992-1993 a
deþinut ºi funcþia de director artistic al insti-
tuþiei. Din anul 1997 a activat ca instrumen-
tist – ºef partidã trompetã în Orchestra Filar-
monicii „Banatul” ºi în Orchestra Operei Na-
þionale Române din Timiºoara. Are ºi o in-
tensã activitate didacticã, începutã în 1977,
la Chiºinãu, ºi continuatã la Facultatea de
Muzicã din Timiºoara. În 2006 a publicat lu-
crarea „Metodã de studii tehnice moderne
pentru trompetã”. Sergiu Cârstea este fon-
dator al Cvintetului „Moldova Brass” din
Chiºinãu, fondator ºi preºedinte al Asocia-
þiei de Instrumentiºti – Alãmuri „Romanian
Brass Society”.

 Miercuri,  1 iulie: Cartierul
Rovine (parcul situat pe strada „Nico-
lae Iorga”)
 Joi, 2 iulie: Cartierul Brazda

lui Novac (parcarea dintre blocurile G5
ºi WIN)
 Vineri, 3 iulie: Cartierul 1 Mai

(parcare / loc de joacã Punct Trafo, în
spatele Carrefour)
 Sâmbãtã, 4 iulie: Cartierul Va-

lea Roºie (strada „Împãratul Traian”,
lângã bisericã)
 Duminicã, 5 iulie: Cartierul

Craioviþa Nouã (strada „George Enes-
cu”, lângã Poºtã)
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ªefii de stat ºi de guvern din
statele Uniunii Europene nu sunt
dispuºi sã accepte propunerea
Comisiei Europene de creare a
unor cote obligatorii de repartiza-
re a refugiaþilor între þãrile mem-
bre, astfel cã nu se întrunesc con-
diþiile aprobãrii unei asemenea ini-
þiative la Consiliul European care
începe astãzi, la Bruxelles. „Încã
din luna aprilie a fost clar cã nu va
exista niciodatã sprijin pentru co-
tele obligatorii”, lucru confirmat în
urma discuþiilor avute la nivel de
ambasadori ºi la reuniunea miniº-

Rusia prelungeºte

cu încã un an

contramãsurile

la adresa UE
Dupã ce Bruxellesul a

prelungit sancþiunile la
adresa Federaþiei Ruse cu
ºase luni, Moscova extinde
cu încã un an contramãsuri-
le la adresa Uniunii Europe-
ne (UE). Anunþul a fost
fãcut de preºedintele rus
Vladimir Putin. „ªeful
guvernului mi-a solicitat
într-o scrisoare sã prelungesc
mãsurile pe care le-am luat
ca rãspuns la acþiunile
partenerilor noºtri din unele
þãri. Astãzi, în conformitate
cu aceastã scrisoare, am
semnat un decret de prelun-
gire a acþiunii anumitor
mãsuri economice speciale,
în scopul asigurãrii securitã-
þii Federaþiei Ruse, ºi rog
guvernul sã redacteze ºi sã
publice decizia”, a spus
Putin, în timpul ºedinþei cu
membrii guvernului rus-
.„Dupã cum i-am propus
premierului (Dmitri Medve-
dev), prelungim mãsurile
noastre cu un an de zile,
începând de astãzi. Cred cã
acest lucru va constitui un
bun factor de orientare
pentru producãtorii ruºi din
domeniul agricol”, a adãu-
gat Putin. Miniºtrii de
externe din statele membre
ale Uniunii Europene au
decis luni prelungirea, pânã
la sfârºitul lunii ianuarie
2016, a sancþiunilor econo-
mice împotriva Rusiei pentru
rolul sãu în conflictul din
Ucraina. Aceste sancþiuni,
care vizeazã sectoare întregi
ale economiei ruse, între
care cel bancar, al apãrãrii
ºi al petrolului, urmau sã
expire la sfârºitul lunii iulie.

Hillary Clinton

conduce în sondaje
Hillary Clinton, care

sperã sã devinã candidatul
Partidului Democrat pentru
funcþia de preºedinte al
Statelor Unite, este pe
primul loc în sondajele de
opinie, depãºind atât adver-
sarii democraþi, cât ºi pe cei
republicani. Potrivit unui
sondaj comandat de NBC
News ºi de Wall Street
Journal, senatoarea Hillary
Clinton îi depãºeºte pe toþi
adversarii republicani;
raportul Hillary Clinton -
Jeb Bush este 48% la 40%,
faþã de Marco Rubio este de
50% - 40%, iar faþã de Scott
Walker, de 51% - 37%.
Scrutinul prezidenþial din
SUA, în care vor conta
voturile din fiecare stat
american, va avea loc peste
16 luni.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Spionaj la Elysee: O supãrare de paradãSpionaj la Elysee: O supãrare de paradãSpionaj la Elysee: O supãrare de paradãSpionaj la Elysee: O supãrare de paradãSpionaj la Elysee: O supãrare de paradã
Media francezã s-a inflamat rãu, ieri, dupã

dezvãluirile privind interceptãrile telefonice ce
au vizat ultimii trei preºedinþi ai þãrii, între care,
evident, ºi Francois Hollande. Un consiliul de
apãrare, dis de dimineaþã, a regrupat ºeful sta-
tului, prim-ministrul, mai mulþi miniº-
trii ºi ºefii serviciilor de informaþii,
conchizându-se cã aºa ceva este „in-
admisibil între aliaþi”. O declaraþie
pe care o fãcuse ºi Angela Merkel în
octombrie 2013, dupã dezvãluirile din
„Der Spiegel”, conform cãrora Agen-
þia Naþionalã de Securitate (NSA) din
SUA avusese ca þintã telefonul ei porta-
bil. Declaraþiile oficiale au fost, în ge-
neral, atent calibrate. O precizare:
spionii adorã spionarea, dar detestã
tamponarea. Din negura timpurilor,
marile puteri se supravegheazã mutual,
uzitând tot felul de strategii. Regula
de aur nu va fi însã niciodatã respec-
tatã. Aºadar, practica spionãrii între
aliaþi nu este o raritate. Germania a fost
ºocatã în vara lui 2013 de dezvãluirile
fostului consultant NSA, Edward

Snowden, potrivit cãrora telefonul portabil al
cancelarului Angela Merkel fusese pus sub as-
cultare de serviciile americane de mai mulþi ani.
Mai mare a fost surpriza când s-a aflat cã înalþi
funcþionari de la Elysee ºi Quai d’Orsay (Mi-

nisterul de Externe) fuseserã spionaþi de-a lun-
gul anilor de BND (serviciul de spionaj ger-
man) în cadrul unui acord de cooperare cu
serviciul american. Noutatea documentelor Wi-
kiLeaks, publicate de “Mediapart” ºi “Libera-

tion”, marþi 23 iunie a.c, constã în faptul
cã numãrul de telefon al preºedintelui
Republicii figureazã pe o listã “selecta-
tã”. În jargonul NSA, acest termen-cheie
(numãr de telefon, dar ºi adresa de e-mail)
intereseazã doar serviciile de informaþii.
Telefoanele preºedinþilor Republicii, con-
siderate de importanþã strategicã, au fãcut
mereu obiectul unor precauþiuni particula-
re. Adicã sunt ultrasecurizate, dar puþin
utilizate. Sunt telefoane de ultimã genera-
þie, deplin securizate, cu reputaþia de a fi
inviolabile. ªi totuºi documentele publica-
te de WikiLeaks atestã convorbiri surprin-
se pe acest tip de aparate. Predispoziþia lui
Francois Hollande pentru sms-uri era bine
cunoscutã, motiv pentru care i s-a atras
atenþia, fiindcã numãrul portabilului sãu
personal ajunsese în posesia a numeroºi
interlocutori, politicieni sau jurnaliºti.

Reuniune NATO la Bruxelles
Miniºtrii Apãrãrii din þãrile mem-

bre NATO participã zilele acestea,
la o reuniune ce are loc la Bruxel-
les, pentru a formula un rãspuns
la recentele provocãri cãrora tre-
buie sã le facã faþã. Procesul de
întãrire a flancului estic al NATO
continuã în contextul conflictului
din Ucraina, iar situaþia din Afga-
nistan rãmâne în atenþie. Tema
principalã a întâlnirii  miniºtrilor
aliaþi este rãspunsul pe care NATO
îl dã situaþiei instabile generatã în

est de conflictul din Ucraina ºi de
creºterea nervozitãþii Federaþiei
Ruse. Astfel, miniºtrii Apararii vor
trece la faza de implementare efec-
tivã a deciziilor luate la precedenta
întâlnire din luna februarie, când
s-a stabilit desfãºurarea pe flancul
estic al NATO a unei forþe de in-
tervenþie rapidã, capabilã sã des-
fãºoare pânã la 30.000 de militari
în maxim 48 de ore în orice zonã
supusã unor ameninþãri militare. În
plus, va desfãºura pe teritoriul a

ºase state estice, printre care ºi
România tehnicã militarã necesarã
unor astfel de intervenþii, ca rãs-
puns la ameninþãrile Rusiei. „Nu
suntem într-o situaþie de rãzboi
rece, dar nici într-un parteneriat
strategic cu Rusia. Prin urmare,
suntem într-o situaþie între expe-
rienþa istoricã a rãzboiului rece ºi
ceea ce am încercat din greu sã
realizãm, un parteneriat strategic
cu Rusia dupã rãzboiul rece”, a
declarat Jens Stoltenberg, secre-

tar general NATO.  Pe lângã plani-
ficarea militarã la est, miniºtrii aliaþi
vor discuta ºi despre situaþia din
Afganistan care s-a deteriorat în
ultima perioadã. Armata afganã
face faþã la limitã insurgenþilor care
forþeazã câºtigarea de teritoriu la
mai bine de 13 ani de la intervenþia
militarã care i-a înlãturat pe tali-
bani de la putere. Nu în ultimul
rând, reuniunea interministerialã va
avea ºi o secþiune dedicatã situa-
þiei din Ucraina.

Cotele obligatorii de refugiaþi, pe agenda Consiliului European
trilor de interne, menþioneazã sur-
se de la Bruxelles consultate de
agenþia spaniolã de presã EFE.
Conform datelor Uniunii Europe-
ne, de la începutul anului au pã-
truns în Europa circa 100.000 de
imigranþi clandestini proveniþi din
Africa ºi Orientul Mijlociu, numai
în Italia sosind aproape 60.000 de
astfel de refugiaþi dupã ce au tra-
versat Marea Mediteranã pornind
din Libia, unde rãzboiul civil a lã-
sat frontierele nesupravegheate.
Drept urmare, Comisia Europea-
nã a propus în luna aprilie un plan

ce prevede redistribuirea acestor
imigranþi ilegali prin cote obligato-
rii între statele membre ale UE.
Într-o primã etapã ar urma sã fie
repartizaþi 60.000 de refugiaþi ve-
niþi din Siria ºi Eritreea, dintre care
României i-ar reveni 2.362, potri-
vit unui algoritm ce are în vedere
PIB-ul fiecãrei þãri, populaþia ei,
rata ºomajului ºi numãrul de refu-
giaþi deja gãzduiþi. Sprijinitã de þã-
rile cele mai afectate, precum Ita-
lia, Grecia, Germania, Austria sau
Suedia, iniþiativa cotelor obligato-
rii de refugiaþi este dezaprobatã de

altele, printre care se
numãrã Marea Brita-
nie, Franþa ºi aproape
toate statele est-euro-
pene. Printre cele care
se opun existã unele
ce resping mai degra-
bã algoritmul de cal-
cul propus, ele dorind
o altã schemã care sã
le avantajeze mai
mult, aceeaºi solicita-
re venind ºi din par-
tea altora din rândul
celor care agreeazã
propunerea Comisiei.
În timp ce susþinãto-
rii iniþiativei cotelor
obligatorii, cum este
cazul preºedintelui

CE, Jean Claude-Juncker, invocã
argumentul „solidaritãþii” europe-
ne ºi faptul cã Europa ar avea ne-
voie de imigranþi din cauza îmbã-
trânirii continue a populaþiei acti-
ve, cei care se opun proiectului
avertizeazã cã acesta nu va face
decât sã încurajeze imigraþia ilegalã,
sporind totodatã ºi ostilitatea opi-
niei publice faþã de imigranþi. Din-
tre cele 28 de state membre, Ma-
rea Britanie, Irlanda ºi Danemar-
ca ar putea fi scutite de obligaþia
de a primi refugiaþi, întrucât în
cazul lor aplicarea deciziilor UE ce
þin de domeniul Justiþie ºi Afaceri
Interne este opþionalã. Totuºi, ele
ar putea eventual sã participe la
un mecanism voluntar de gãzdui-
re a imigranþilor ilegali, mecanism
tot mai des evocat odatã cu creº-
tere numãrului guvernelor ce s-
au pronunþat împotriva iniþiativei
executivului comunitar. ªi statele
grupului de la Viºegrad (Ungaria,
Polonia, Republica Cehã ºi Slova-
cia) ºi-au manifestat disponibili-
tatea de a lua în calcul acceptarea
unui astfel de mecanism voluntar,
ele precizând însã, atât la summi-
tul lor de sãptãmâna trecutã cât ºi
la reuniunea la nivel de prim-mi-
niºtri, cã se opun categoric siste-
mului de cote obligatorii propus de
Comisie.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
In conformitate cu prevederi-

le art. 1 si art. 7 alin.1  din Hotãra-
rea nr.286/2011 modificatã ºi com-
pletatã cu Hotãrarea nr. 1027 din
11 noiembrie 2014, Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea unei funcþii
contractuale de execuþie tempo-
rar vacante de bucãtar tr. III. Con-
didaþii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificãrile ulterioa-
re. Condiþii specifice de participa-
re la concurs: - studii minim gene-
rale; - curs calificare bucãtar; Con-
cursul se organizeazã la sediul
Direcþiei Generale de Asistentã
Sociala ºi Protecþia Copilului Dolj
în data 13 iulie 2015, ora 10.00 (pro-
ba scrisã) ºi în data de 15  iulie 2015,
ora 14.00 (interviul). Dosarele de
concurs se depun la sediul Direc-
þiei Generale de Asistentã  Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj, în ter-
men de 5 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al Romaniei, Par-
tea a III-a, respectiv pânã pe data
de 01.07.2015. Bibliografia stabili-
tã se afiºeazã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþa Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-
ul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
telefon 0251/407009, e-mail  resur-
se.umane@dgaspcdolj.ro.

Primãria Comunei Goieºti, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs în
vederea ocupãrii postului de func-
þionar public temporar vacant -con-
silier superior gradaþia 5, clasã de
salarizare 53, la Compartimentul
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.

Primãria comunei Celaru cu se-
diul în localitatea Celaru, str. Inv.M.
Georgescu , nr. 525, organizeazã
concurs pentru ocuparea unui post
vacant contractual de REFERENT
debutant la Cãminul Cultural Cela-
ru, judeþul Dolj. Data desfãºurãrii
concursului: proba scrisã în data
de 22.07.2015, ora 10.00: interviul
în data de 24.07.2015,ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituþiei pânã la data de
10.07.2015, ora 16.00. Relaþii supli-
mentare la nr. de telefon: 0251/
375.509. persoanã de contact
Oprea Mihaiela Florentina.

BRISTOL MED SRL, cu sediul
în Ploieºti, str. Anul 1907, nr.39 ºi
punct de lucru în Craiova, str. Si-
mion Bãrnuþiu, nr.2, declarã pier-
dutã Cartea de Intervenþii pentru
Casa de Marcat SN AC 00003235
ºi SF DJ 0219006872.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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.
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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 pre-
sã, covrigi, produ-
se patiserie ºi ma-
gazin second-
hand. Telefon:
0747/072.570.
Proaspãt pensina-
tã, doresc sã îngri-
jesc copil. Telefon:
0728/064.730.

OFERTE SERVICIU
S.C. ANGAJEA-
ZÃ CONTABIL.
TELEFON: 0769/
052.459.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, aco-
periº tablã, tablã
cutatã, jgheaburi,
burlane, parazã-
pezi, Lindab, gla-
furi, tobogane, dul-
gherie. Telefon:
0747/109.594.
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,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0728/824.470.
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 Craioviþa
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 Segarcea
- Dolj, toate utilitãþile,
ultramodernã. Tele-
fon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 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 oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p.
teren. Telefon:
0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
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.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

TERENURI
Vând un hectar te-
ren arabil, cu ca-
dastru fãcut, în co-
muna Orodel -
Dolj. Telefon: 0770/
336.014.
OCAZIE!Vând, în-
chiriez 1000 m –
2000 m, Calea Bu-
cureºti Km 9, ideal
pentru Showroom,
halã, parc auto,
benzinãrie, deschi-
dere 35m. Telefon:
0762/ 109.595
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp
negociabil. Tele-
fon: 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 22 m. 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. Tele-
fon: 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 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-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
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.

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.
Telefon: 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, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA –
2004, benzinã, cu-
loare alb, econo-
micã - 90.000 km,
4000 RON nego-
ciabil, stare exce-
lentã. Telefon:
0749/059.070.

Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.

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 cîteva piese
de artizanat ºi po-
pulare (zãvelci,
prosoape, batiste)
cusute manual.
Telefon: 0351/
809.908.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/
850W, canistrã
aluminiu nouã 20
litri, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã
D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând cutie metali-
cã ºi pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de
veci în Ungureni -
zona Oblemenco.
Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama
200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5
lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug Nr. 5
pentru arat cu boi.
Telefon: 0251/
421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 0345/
931.451.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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. Te-
lefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 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.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.
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 ste-
reo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 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 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 Lascãr
Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
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,
bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
CUMPÃR cupoa-
ne veteran. Tele-
fon: 0764/242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat zonã bunã
chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/
682.710.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.

Apartament ultra-
central, ultralux,
mobilier nou, ultra-
modern, A.C., inter-
net, toate dotãrile,
posibil ºi regim ho-
telier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 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.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani do-
resc cunoºtinþã cu
tânãrã pentru prie-
tenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã
aºteaptã la Olã-
neºti, central cu
oferte la cererea
clientului, cazare
– masã - confort.
Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.
Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gladio-
le Olanda + factu-
rã + consultaþie la
plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

România ºi-a pierdut toþi cei
ºase reprezentanþi în calificãrile de
la Wimbledon. Dupã Victor Hã-
nescu, Adrian Ungur, Patricia Þig
ºi Ana Bogdan, cu toþii eliminaþi
în turul I, ieri au pãrãsit competi-
þia, în manºa secundã, ºi Marius

Marius Copil ºi Sorana Cîrstea, eliminaþiMarius Copil ºi Sorana Cîrstea, eliminaþiMarius Copil ºi Sorana Cîrstea, eliminaþiMarius Copil ºi Sorana Cîrstea, eliminaþiMarius Copil ºi Sorana Cîrstea, eliminaþi
ºi ei în calificãrile de la Wimbledonºi ei în calificãrile de la Wimbledonºi ei în calificãrile de la Wimbledonºi ei în calificãrile de la Wimbledonºi ei în calificãrile de la Wimbledon

Copil, respectiv Sorana  Cîrstea.
Deºi pornea mare favorit, Co-

pil (nr. 186 ATP), rãmas singura
noastrã speranþã la un loc pe ta-
bloul principal masculin, a fost
învins de francezul Vincent Mil-
lot (locul 216). Arãdeanul a în-

ceput mai bine ºi ºi-a adjudecat
primul set cu 6-4, dupã care a
cedat cu 2-6 ºi un dramatic 7-9,
la capãtul a exact douã ore de
joc. Acelaºi scenariu ºi la jocul
Soranei (nr. 187 WTA). Contra
favoritei 4, evident, a acestei

faze, americanca Sachia Vickery
(locul 112 mondial), Cîrstea a luat
primul set la tie-breack, 7-6 (5),
pentru a se înclina apoi cu 3-6,
4-6, în douã ore ºi 18 minute.

România le are pe tabloul prin-
cipal feminin de la Wimbledon pe

Simona Halep (locul 3 WTA ºi fa-
voritã 3), Irina-Camelia Begu (lo-
cul 30 WTA ºi favoritã 29), Mo-
nica Niculescu (WTA), Alexan-
dra Dulgheru (59 WTA) ºi An-
dreea Mitu (70 WTA). Tragerea
la sorþi va avea loc mâine.

Craioveanca Elena Bogdan
va juca la dublu, unde va
face pereche cu Halep

Elena Bogdan, tenismenã ori-
ginarã din Craiova, va participa
în proba de dublu a celebrului
turneu londonez. Olteanca, în
prezent pe locul 84 în clasamen-
tul probei, va face tandem pe iar-
ba de la All England Lawn Ten-
nis and Croquet Club cu Simona
Halep.

Turneul de la Wimbledon, al
treilea de Grand Slam al anului,
va avea loc în perioada 29 iunie
– 12 iunie ºi va fi transmis pe ca-
nalele Digi Sport.

Naþionala Boliviei ºi bronzul pre-
cedentei ediþii, reprezentativa sta-
tului Peru, se ciocnesc la noapte
în al doilea sfert de finalã de la Copa
America, fazã ce a debutat la pri-
mele ore ale acestei dimineþi cu
disputa dintre gazda Chile ºi deþi-
nãtoarea trofeului, Uruguay.

Bolivienii ºi-au cãpãtat deja ti-
tlul de revelaþie a competiþiei, dupã
ce nu mai pãtrunseserã în top 8
din 1997. Se întâmpla însã în ae-
rul rarefiat de acasã, acolo unde
au ajuns pânã în finalã, pierdutã cu
3-1 în faþa Braziliei. În schimb,
mãcar de la ediþia din Bolivia, pe-
ruvienii nu au mai ratat vreodatã
sferturile de finalã, totul cuminând
cu pereformanþa din urmã cu 4
ani, când, aºa cum am notat deja,

COPA AMERICA

Incaºii cautã din nou careul cu aºi
Bolivia – Peru, în aceastã noapte, ora 2:30, Digi Sport 1

au urcat pe a treia treaptã a podiu-
mului. Uruguayul i-a stopat atunci
în penultimul act (0-2), dupã care
au depãºit net (4-1), în finala micã,
pe Venezuela. Tot un succes cu
Venezuela, de aceastã datã la limitã
(1-0), a fãcut ca incaºii sã obþinã
actuala calificare, încheind pe po-
ziþia secundã în grupa C, în spate-
le Braziliei – în faþa cãreia a cedat
în prelungiri (1-2), ºi secondatã de
Columbia, cu care a remizat alb în
runda finalã. De asemenea pe doi
a încheiat grupa (A) ºi Bolivia. A
început cu un 0-0 cu Mexic, o vic-
torie cu 3-2 în faþa Ecuadorului ºi
un eºec usturãtor, scor 0-5, cu
Chile.

Cât priveºte încleºtãrile direc-
te, Peru conduce cu 22-13, alte 12

jocuri încheindu-se la egalitate. De
altfel, remiza a fost cuvântul de
ordine în ultimele 4 dueluri. Cel mai
recent se întâmpla în octombrie
2013, pe teren peruvian, scor 1-1
în preliminariile CM Brazilia 2014.
Acelaºi rezultat cu care se înche-
iase ºi partida din tur, de la La Paz.

În afarã de Chile – Uruguay ºi
Bolivia – Peru, celelalte sferturi
propun marele meci dintre Argen-
tina ºi Columbia (mâine noapte, ora
2:30) ºi partida dintre Brazilia ºi
vicecampioana în exerciþiu, Para-
guay (sâmbãtã noapte, ora 0:30).

În semifinale, respectând ordi-
nea, se vor întâlni învingãtoarele
sferturilor 1 cu 2 ºi 3 cu 4. Aºa-
dar, putem avea o ciocnire cu ade-
vãrat stelarã, între marile rivale

Echipele naþionale
de tineret ale Dane-
marcei ºi Germaniei
s-au calificat în semi-
finalele Campionatului
European care se des-
fãºoarã în Cehia,
dupã rezultatele înre-
gistrate, marþi, în ul-
tima etapã a grupei A
a competiþiei.

Danemarca, adversarã a trico-
lorilor în preliminariile Euro 2017,
a învins, cu scorul de 2-0, repre-
zentativa Serbiei, prin golurile mar-
cate de Rasmus Falk Jensen (21)
ºi Viktor Fischer (47), în timp ce
Germania a terminat la egalitate,

DIGI SPORT 1
10:00, 14:15 – MOTO GP –

FP1, FP2 – Marele Premiu al Olan-

dei / 2:30 – FOTBAL – Copa Ame-

rica, în Chile, sferturi de finalã: Bo-

livia – Peru.

DIGI SPORT 2
7:00 – SCRIMÃ (F, M), 10:30

– BOX (F, M) – Jocurile Europe-

ne de la Baku, în Azerbaidjan /

13:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Eastbourne, în Regatul Unit: ziua

a 4-a / 21:30 – BASCHET (F) –

Campionatul European (Ungaria/

FOTBAL U21: Danemarca ºi Germania, primele
semifinaliste ale Campionatului European

1-1, cu selecþionata þãrii gazdã.
Nemþii, cu care românii s-au due-
lat în prelimiariile acestui turneu
final, au deschis scorul prin Nico
Schulz, în minutul 55, cehii reu-
ºind egalarea prin Ladislav Krejci,
11 minute mai târziu.

Clasamentul final
al grupei A: 1. Dane-
marca – 6 puncte, 2.
Germania – 5 punc-
te, 3. Cehia - 4 punc-
te, 4. Serbia – 1
punct.

Asearã dupã în-
chiderea ediþiei s-a
încheiat ºi grupa B,
meciurile fiind: An-

glia (3p) – Italia (1p) ºi Portuga-
lia (4p) – Suedia (3p).

În semifinale (27 iunie), fazã
care garanteazã prezenþa la turneul
final al Jocurilor Olimpice din
2016, de la Rio de Janeiro (Brazi-
lia), se va juca încruciºat.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

România): Franþa – Rusia.

DIGI SPORT 3
9:00 – JUDO (M, F), 14:45 –

VOLEI (F), 16:55 – JUDO (M, F)

– Jocurile Europene de la Baku, în

Azerbaidjan.

EUROSPORT
14:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Nottingham, în Regatul Unit:

ziua a 4-a.

EUROSPORT 2
19:00 – ATLETISM – Jocurile

Paavo Nurmi, la Turku, în Finlanda.
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Ieri s-a stabilit programul Ligii
I, ediþia 2015-2016, iar în prima
etapã Universitatea Craiova întâl-
neºte pe „Extensiv” pe FC Boto-
ºani, pentru ca imediat sã joace în
deplasare derby-ul cu Dinamo. Alb-
albaºtrii au un debut de sezon de
foc, la fel ca anul trecut, urmând
sã întâlneascã în primele 4 etape
cele 3 echipe care participã în Eu-
ropa League ºi pe Dinamo. Un alt
derby, cel cu Steaua, se disputã pe
22 august. La fel ca în sezonul tre-
cut, Craiova încheie turul cu un
meci în Gruia, cu CFR Cluj. Turul
campionatului se va încheia pe 3
octombrie, cu etapa a 13-a. Retu-
rul începe aproape imediat, dupã o
pauzã de douã sãptãmâni, pe 17
octombrie. În acest an se vor juca
23 din cele 26 de etape ale cam-
pionatului, sezonul urmând sã se
încheie pe 19 decembrie. Dupã
sezonul normal, numãrul de punc-
te al echipelor din Liga 1 se va în-
jumãtãþi. Sezonul regulat se va în-
cheia înainte de 1 martie, atunci
când începea returul dupã vechiul
sistem de disputare al Ligii I. În
martie va începe play-off-ul, în
care vor intra primele 6 echipe din
clasament, iar play-out-ul va im-

Managerul general Felix Grigore a co-
mentat tragerea la sorþi a þintarului Ligii
I: „O tragere destul de interesantã. Eu sunt
foarte optimist pentru acest campionat,
merg pe ideea cã adversarii pe care-i întâl-
nim trebuie sã se teamã de noi ºi nu noi de
ei. Pe de o parte este bine cã întâlnim la
început echipele care evolueazã în cupele
europene, pentru cã poate se acumuleazã o
anumitã obosealã, pe de altã parte nu e
bine, pentru cã echipele respective au jo-

Felix Grigore: Felix Grigore: Felix Grigore: Felix Grigore: Felix Grigore: „E important„E important„E important„E important„E important
sã învingem rivalele de tradiþie”sã învingem rivalele de tradiþie”sã învingem rivalele de tradiþie”sã învingem rivalele de tradiþie”sã învingem rivalele de tradiþie”

curi oficiale mai multe la ora disputãrii
partidei cu noi. Dar, la urma urmei într-un
campionat trebuie sã joci cu toate echipe-
le. I-am ºi vãzut pe cei de la Botoºani la un
joc amical, fãrã sã ºtim cã vom juca cu ei.
Îi vom vedea ºi la cele douã jocuri europe-
ne ale lor. Ne dorim mult sã batem Dina-
mo, pentru cã anul trecut nu am reuºit. E
important sã învingem echipele cu care
suporterii noºtri au rivalitãþi, dar toate par-
tidele sunt importante, pentru cã se joacã

Din cantonamentul din Austria,
unul dintre internaþionalii ªtiinþei,
Cristian Bãlgrãdean a comentat
programul echipei ºi considerã cã
este un avantaj faptul cã în prima
rundã Botoºaniul va veni în Bãnie
dupã o cãlãtorie destul de lungã în
Georgia, unde disputã meciul din
Europa League: „La un moment dat
oricum trebuia sã jucãm ºi cu Bo-
toºani, cu Dinamo, Astra ºi ASA.
Aºa a fost sã fie, am picat cu ele
în primele patru etape. Vom avea
un început greu de campionat. Va
trebui sã ne concentrãm, sã mun-
cim la fel de mult ca acum în can-
tonament ºi, cu siguranþã, va fi
bine. Întâlnim echipe bune, sper sã
profitãm de aglomeraþia lor de
meciuri. Botoºani joacã joi în Geor-
gia, iar duminicã sau luni vin la noi.
Mi-aº dori sã facem cât mai multe
puncte din aceste jocuri ºi, dacã
se poate, ar fi excelent sã nu iau

Alb-albaºtrii se gândesc deja la meciul cu DinamoAlb-albaºtrii se gândesc deja la meciul cu DinamoAlb-albaºtrii se gândesc deja la meciul cu DinamoAlb-albaºtrii se gândesc deja la meciul cu DinamoAlb-albaºtrii se gândesc deja la meciul cu Dinamo
gol. Meciul cu Dinamo are o în-
cãrcãturã specialã, atât pentru noi,
cât ºi pentru suporterii noºtri. Dacã
vom reuºi sã câºtigãm va fi o vic-
torie frumoasã, muncitã. Suporterii
noºtri sunt minunaþi, vreau sã le
mulþumesc cã au fost alãturi de noi
pe tot parcursul anului. ªi sã le
mulþumim direct ºi în teren, cu o
victorie în ªtefan cel Mare”. An-
drei Dumitraº se gândeºte ºi el în
primul rând la meciul de debut, cu
Botoºaniul, dar sperã ºi la un suc-
ces istoric în ªtefan cel Mare, aco-
lo unde Craiova nu a mai câºtigat
de douã decenii: „Am vãzut doar
primele patru etape. Sunt echipe
puternice, dar în astfel de meciuri
altfel te mobilizezi. Putem face
meciuri frumoase, care sã-i bucu-
re pe fanii noºtri. Primul joc va fi
cel mai dificil ºi cel mai important.
Sperãm sã începem cu dreptul. E
important sã luãm cât mai multe

puncte în startul campionatului ºi
ar fi cazul sã învingem, în sfârºit,
pe Dinamo“. Vãtãjelu sperã ca de-
butul de sezon sã nu fie precum
cel de anul trecut, când alb-albaº-
trii au acumulat doar 2 puncte în
primele 6 runde: „Am aflat echi-
pele cu care o sã jucãm, e un în-
ceput la fel de greu ca anul trecut.
Sper sã nu debutãm ca în campio-
natul precedent, ci sã o facem cât
mai bine. Ar fi excelent pentru
moralul nostru sã luãm cât mai
multe puncte din aceste jocuri, cu
adversari tari. Faptul cã joacã în
competiþiile continentale ar putea
fi în avantajul nostru, pentru cã vor
da un plus de atenþie meciurilor din
Europa. E bine cã-i prindem mai
obosiþi. O victorie cu Dinamo ar fi
un vis pentru mine ºi sunt convins
cã ºi pentru fani, care o aºteaptã
cam de mult. Ar fi extraordinar sã
câºtigãm pe terenul lor. Cu sigu-

ranþã, suporterii olteni pot fi deci-
sivi la meciul acesta din Groapã.
Ne ajutãm mult, susþinerea lor ne
dã un imbold în orice partidã grea.
Ideal ar fi sã luãm toate punctele

din aceste patru meciuri. Dar dacã
nu vom reuºi sã câºtigãm, impor-
tant e sã nu pierdem. Orice punct
adus se strânge ºi conteazã în eco-
nomia campionatului“.

Programul Universitãþii în Liga I:Programul Universitãþii în Liga I:Programul Universitãþii în Liga I:Programul Universitãþii în Liga I:Programul Universitãþii în Liga I:
Etapa 1 - 11 iulie: Universitatea Craiova – FC Botoºani
Etapa 2 - 18 iulie: Dinamo - Universitatea Craiova
Etapa 3 – 25 iulie: Universitatea Craiova – Astra
Etapa 4 – 1 august: ASA - Universitatea Craiova
Etapa 5 – 8 august: Universitatea Craiova – Chiajna
Etapa 6 – 12 august: Universitatea Craiova – Viitorul
Etapa 7 – 15 august: Poli Timiºoara - Universitatea Craiova
Etapa 8 – 22 august: Universitatea Craiova – Steaua
Etapa 9 – 29 august: FC Voluntari - Universitatea Craiova
Etapa 10 – 12 septembrie: Universitatea Craiova – CSMS Iaºi
Etapa 11 – 19 septembrie: Petrolul - Universitatea Craiova
Etapa 12 – 26 septembrie: Universitatea Craiova – Pandurii
Etapa 13 – 3 octombrie: CFR Cluj - Universitatea Craiova
Etapa 14 – 17 octombrie: Universitatea Craiova - FC Botoºani
Etapa 15 – 24 octombrie: Universitatea Craiova – Dinamo
Etapa 16 – 31 octombrie: Astra - Universitatea Craiova
Etapa 17 – 7 noiembrie: Universitatea Craiova – ASA
Etapa 18 – 18 noiembrie: Chiajna - Universitatea Craiova
Etapa 19 – 21 noiembrie: Viitorul - Universitatea Craiova
Etapa 20 – 28 noiembrie: Universitatea Craiova – Poli Timiºoara
Etapa 21 – 5 decembrie: Steaua - Universitatea Craiova
Etapa 22 – 12 decembrie: Universitatea Craiova – FC Voluntari
Etapa 23 – 19 decembrie: CSMS Iaºi - Universitatea Craiova
Etapa 24 – 13 februarie: Universitatea Craiova – Petrolul
Etapa 25 – 20 februarie: Pandurii - Universitatea Craiova
Etapa 26 – 27 februarie: Universitatea Craiova – CFR Cluj.

Universitatea va întâlni în primele patru etape echipele
care evolueazã în Europa League ºi pe Dinamo

plica formaþiile de pe locurile 7-14.
Formatul noului sezon competiþi-
onal va provoca un decalaj la nu-
mãrul de meciuri disputate de echi-
pele din Liga 1. Primele 6 clasate
dupã campionat vor avea, în total,
36 de jocuri (26 în sezonul normal
ºi încã 10 în play-off). 7 din ur-
mãtoarele 8 clasate vor juca, în

total, 40 de jocuri (26 în sezonul
normal ºi 14 în play-out). În sfâr-
ºit, formaþia clasatã la finalul play-
out-ului pe locul 6 (12 la general)
va disputa 42 de jocuri (26 în se-
zonul normal, 14 în play-out ºi 2
de baraj cu adversara venitã din
Liga 2). Echipele din play-out sunt
obligate ca, în cele 14 meciuri pe
care le vor disputa în aceastã fazã

a competiþiei, sã strângã mãcar 15
puncte. Cine nu atinge acest ba-
rem minim va porni cu penalizare
în viitoarea ediþie de campionat,
indiferent în ce ligã va juca. Din
Liga 1 vor retrograda direct echi-

pele de pe locurile 13 ºi 14. For-
maþia de pe locul 12 va juca un meci
de baraj cu învingãtoarea unui alt
baraj care se va da între ocupante-
le locului doi din cele douã serii de
Liga 2.
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