
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7780sâmbãtã, 27 iunie 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu am aplicat economia de pia-
þã, Popescule; nu mã duc la piaþã
ºi-n felul ãsta fac economie ca sã-
mi ajungã leafa.
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Ziua „Drapelului Naþio-
nal” a fost celebratã aºa
cum se cuvine, în „Piaþa Tri-
colorului din Craiova” , în-
tre Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” ºi Universita-
tea din Craiova. A fost o ce-
remonie emoþionantã, care
i-a þinut cu sufletul la gurã
ºi pe cei care au dorit sã
asiste la eveniment. Arma-
ta Românã ºi-a dovedit,
încã o datã, dacã mai era
cazul, patriotismul. Alocuþi-
unile oficialitãþilor au mers
pe linia dragostei pentru tri-
color, nu acela de paradã, ci
unul autentic. S-a asistat ºi
la decorarea, prin Decret al
Preºedintelui Statului, con-
form legislaþiei în vigoare,
a douã mari unitãþi militare,
care au dus faima României
peste hotare.

Prin dezvoltarea serviciilor
de îngrijiri la domiciliu
pentru vârstnicii
Se pot crea pesteSe pot crea pesteSe pot crea pesteSe pot crea pesteSe pot crea peste
100.000 de locuri100.000 de locuri100.000 de locuri100.000 de locuri100.000 de locuri
de muncãde muncãde muncãde muncãde muncã

Peste 20% din populaþia vârst-
nicã a României de peste 65 de ani
are nevoie de îngrijire la domiciliu
ºi numai 0.23% beneficiazã con-
cret de aceste servicii.  Serviciile
de îngrijire la domiciliu nu sunt dis-
ponibile în numãr suficient pentru
cei care au nevoie de ele ºi sunt
extrem de rare în zonele rurale ºi
oraºele mici. Sectorul serviciilor de
îngrijire la domiciliu al vârstnicilor
este în continuare subdezvoltat ºi
subfinanþat.
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Liviu Dragnea, „coordonato-
rul politic” al PSD, spune cã,
în organizaþiile partidului „existã
o stare de dezorientare” ºi ar fi
bine ca Victor Pnta sã facã un
efort, chiar dureros, sã se în-
toarcã de la spitalul din Istanbul,
unde se aflã în convalescenþã ºi
recuperare, dupã intervenþia chi-
rurgicalã avutã la unul dintre ge-
nunchi. De regulã parcimonios
în declaraþii, Liviu Dragnea mai
spune cã PSD „nu trece prin
momente foarte fericite” ºi
„cât mai repede”, în douã-trei
sãptãmâni trebuie tranºatã situa-
þia în partid.

19 elevi din Dolj19 elevi din Dolj19 elevi din Dolj19 elevi din Dolj19 elevi din Dolj
au obþinut notaau obþinut notaau obþinut notaau obþinut notaau obþinut nota
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Prin proiectul european
„Noi ºi Natura”,
Peste 30 de tineri
români ºi bulgari
participã la ateliere
practice în Serele
din Parcul „Nicolae
Romanescu” ºi
Grãdina Botanicã
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Iohannis:
Am datoria de a

le cere românilor
“sã preþuaiscã
ºi sã cinsteascã”

Drapelul Naþional
Ziua Drapelului Naþional

este “o sãrbãtoare de suflet”,
spune preºedintele Klaus
Iohannis într-un mesaj cu
ocazia acestei aniversãri,
menþionând cã are “datoria,
dar ºi privilegiul, de a cere
tuturor românilor sã preþu-
iascã ºi sã cinsteascã Drape-
lul Naþional”.”Ziua de 26
iunie, Ziua Drapelului
Naþional, este pentru toþi
românii o sãrbãtoare de
suflet. Drapelul, ca simbol
naþional, ne reaminteºte
permanent de jertfele înain-
taºilor pentru o Românie
modernã, stat naþional,
suveran, independent, unitar
ºi indivizibil, partener al
Alianþei Nord-Atlantice ºi
membru de încredere al
Uniunii Europene (...) Cu
prilejul acestei sãrbãtori,
am datoria, dar ºi privile-
giul, de a cere tuturor
românilor sã preþuiascã ºi
sã cinsteascã Drapelul
Naþional”, se spune în
mesajul postat vineri pe
site-ul Administraþiei Prezi-
denþiale. Preºedintele
susþine cã “Tricolorul
reprezintã liantul generaþii-
lor de români care au
contribuit la construcþia
României de astãzi” ºi
“simbolul absolut al româ-
nilor de pretutindeni”.

Codul Fiscal aprobat de Par-
lament prevede printre altele re-
ducerea TVA de la 24% la 19%
de la 1 ianuarie 2016, eliminarea
“taxei pe stâlp” ºi a supraaccizei
la carburanþi, scãderea impozitu-
lui pe dividende, majorarea pla-
fonului de deductibilitate pentru
asigurãrile private de sãnãtate, ºi
dã posibilitatea primãriilor sã
majoreze cu 50% nivelul taxelor
locale, în timp ce impozitul pe
terenurile nelucrate poate creºte
cu 500%. Din proiectul iniþial au
fost eliminate scãderile cotei uni-
ce de impozitare ºi CAS, propu-
se iniþial pentru 2019, respectiv
2018. Teodorovici a afirmat cã
România ºi-a asumat o deviere
temporarã de la þinta de deficit
bugetar pentru anul viitor, gene-
ratã de impactul bugetar al redu-
cerii TVA de la 24% la 19%, cal-
culat la circa 9 miliarde lei, ºi
impactul total al noului Cod Fis-

Deputatul Sebastian Ghiþã a
depus o plângere la structura cen-
tralã a DNA împotriva modificã-
rii condiþiilor controlului judiciar,
plângerea acestuia fiind respin-
sã, au declarat pentru MEDAI-
FAX surse judiciare.Astfel, pro-
curorii DNA menþin interdicþiile
impuse de cãtre procurorul de
caz de la DNA - Serviciul Terito-

Comisia Europeanã a respins noulComisia Europeanã a respins noulComisia Europeanã a respins noulComisia Europeanã a respins noulComisia Europeanã a respins noul
Cod Fiscal. Oficiali i  FMI nu vorCod Fiscal. Oficiali i  FMI nu vorCod Fiscal. Oficiali i  FMI nu vorCod Fiscal. Oficiali i  FMI nu vorCod Fiscal. Oficiali i  FMI nu vor

mai veni în iulie la Bucureºtimai veni în iulie la Bucureºtimai veni în iulie la Bucureºtimai veni în iulie la Bucureºtimai veni în iulie la Bucureºti
Reprezentanþii Comisiei Europene ºi cei ai Guvernului

nu au cãzut de acord asupra modificãrilor aduse Codului
Fiscal, astfel încât oficialii Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI) nu vor mai veni în iulie la Bucureºti. „Au fost

discuþii între CE, ceilalþi colegi miniºtri pe fiecare subiect
pe care îl au în gestiune. Au fost discuþii fructuoase.

Asupra unui singur punct de pe agendã încã nu ne-am
înþeles ºi asupra cãruia nu este un acord - Codul Fiscal”,

a declarat ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici.

cal, de 12 miliarde lei. Autoritãþi-
le din România au informat re-
cent autoritãþile de la Bruxelles cã
deficitul din perioada 2016-2018
va fi de pânã la 1,2% din PIB.

Ministrul a arãtat însã, mier-
curi, cã nivelul estimat în prezent
al deficitului de anul viitor se ri-
dicã la 2,8-2,9% din PIB, apro-
piat de nivelul de 3% a cãrui de-
pãºire declanºeazã procedura de
deficit excesiv, dar a asigurat cã
vor fi fãcute eforturi pentru a nu
fi înregistratã o astfel de depãºi-
re, ci, din contrã, ca deficitul sã
scadã spre 2,5%.FMI considerã
cã aprobarea Codului Fiscal va
crea un deficit fiscal semnifica-
tiv, pentru care va fi foarte im-
portant, dar ºi foarte dificil de
gãsit mãsuri compensatorii. O
misiune tehnicã a Comisiei Eu-
ropene este prezentã la Bucureºti
pentru discuþii cu Guvernul pe
marginea mãsurilor de relaxare

fiscalã ºi a reformelor în econo-
mie, asupra cãrora nu au ajuns la
o înþelegere la vizita din mai, miza
principalã fiind reducerea cotei
generale de TVA de la 24% la
20%, aºa cum anunþase Executi-
vul iniþial.

Tolosa a declarat la începutul
lunii cã Fondul recomandã Gu-
vernului sã ajusteze mãsurile de
relaxare fiscalã din proiectul Co-
dului Fiscal, întrucât tãierea chel-
tuielilor pentru compensarea mã-
surilor nu va fi suficientã sã aco-
pere golul generat la buget înce-

pând de anul viitor. El a arãtat cã
deficitul bugetar în 2016 este
considerabil, estimând astfel cã
proiectul de Cod Fiscal în forma
propusã va trebui revizuit sem-
nificativ, întrucât doar prin tãie-
rea cheltuielilor pentru compen-
sarea mãsurilor nu se va acoperi
golul creat. Astfel, Tolosa a su-
gerat cã unele mãsuri ar trebui
revizuite sau chiar eliminate. In-
stituþiile internaþionale nu cred în
creºterea automatã a veniturilor
din tãierea taxelor ºi aºteaptã so-
luþii pentru acoperirea golurilor.

DNA respinge o plângere a lui Sebastian Ghiþã
împotriva modificãrii condiþiilor controlului judiciar

Structura centralã Direcþiei Naþionale Anticorupþie
pãstreazã condiþiile controlului judiciar impus deputa-
tului Sebastian Ghiþã de cãtre procurorii DNA - Servi-
ciul Teritorial Ploieºti, procurorii structurii centrale a

DNA respingând o plângere a lui Ghiþã împotriva
modificãrii controlului judiciar.

rial Ploieºti, interdicþii potrivit
cãrora Sebastian Ghiþã nu are
voie sã-ºi exercite atribuþiile de
parlamentar ºi nu are voie sã pã-
rãseascã localitatea de domiciliu,
ºi anume municipiul Ploieºti. Se-
bastian Ghiþã a fost miercuri la
DNA Ploieºti, unde procurorii l-
au anunþat cã a fost extinsã ur-
mãrirea penalã pe numele sãu

pentru noi fapte de corupþie co-
mise de când acesta este parla-
mentar, dar ºi înaintea manda-
tului ºi, totodatã, au extins ºi se-
chestrul asigurãtor asupra bunu-
rilor acestuia.

De asemenea, procurorii au
modificat unele dintre obligaþii-
le controlului judiciar pentru Se-
bastian Ghiþã, acesta având in-
terdicþie sã desfãºoare activita-
te în calitatea de deputat, “în
exercitarea cãreia a sãvârºit fap-
ta”, dar ºi sã pãrãseascã muni-
cipiul Ploieºti fãrã a avea încu-
viinþarea prealabilã a anchetato-
rilor. La ieºirea de la DNA, Se-

bastian Ghiþã a spus cã noua
mãsurã, de a nu pãrãsi Ploieº-
tiul, a fost luatã probabil pentru
a fi umilit, pentru cã nu a încãl-
cat cu nimic cealaltã mãsurã, a
interdicþiei de a pãrãsi þara, din
cadrul controlului judiciar. Se-
bastian Ghiþã a mai afirmat cã o
parte din dosarul sãu se referã
la alegerile prezidenþiale din no-

iembrie 2014 ºi cã are interdic-
þia de a vorbi cu premierul Vic-
tor Ponta, el susþinând cã este
un dosar politic care vizeazã “dã-
râmarea acestui guvern”. “De
data aceasta, domnul procuror
Onea a crezut de cuviinþã cã nu
trebuie sã pãrãsesc Ploieºtiul. I-
am solicitat explicaþii, mi-a spus
cã aºa crede dânsul, cã dânsul
este procuror, eu sunt cetãþean
ºi cã drepturile ºi libertãþile mele,
într-o astfel de situaþie, când des-
chide un dosar, sunt la dispozi-
þia dânsului ºi cã nemulþumirile
sã le adresez Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie”, a precizat
Ghiþã. Ulterior, la postul B1 TV,
Sebastian Ghiþã a declarat cã va
prezenta în Parlament înregis-
trãri în care procurorul DNA care
l-a audiat a transmis unor oameni
de afaceri din Ploieºti, la rândul
lor audiaþi, cã vor fi închiºi dacã
nu spun ceva despre el, preci-
zând cã va cere ºi protecþia pro-
curorului general al României.
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Liviu Dragnea, „coordonatorul
politic” al PSD, spune cã, în or-
ganizaþiile partidului „existã o stare
de dezorientare” ºi ar fi bine ca
Victor Pnta sã facã un efort, chiar
dureros, sã se întoarcã de la spita-
lul din Istanbul, unde se aflã în con-
valescenþã ºi recuperare, dupã in-
tervenþia chirurgicalã avutã la unul
dintre genunchi. De regulã parci-
monios în declaraþii, Liviu Dragnea
mai spune cã PSD „nu trece prin
momente foarte fericite” ºi „cât
mai repede”, în douã-trei sãptã-
mâni trebuie tranºatã situaþia în
partid. Care este, cum s-ar spune,
de asemenea „la pat”, ghemuit de
fricã sub „mângâierea interesului
naþional”, în crizã fãrã precedent

MIRCEA CANÞÃR
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de lideri, din moment ce ministrul
Muncii, Rovana Plumb, preºedin-
tele Consiliului Naþional, exercitã
atribuþiile de preºedinte al partidu-
lui. Afirmaþiile lui Liviu Dragnea
sunt, de fapt, un strigãt. Fapt mai
rar, dupã ce performanþele sale or-
ganizatorice s-au dovedit ºubrede,
are acum dreptate când îl cheamã
acasã pe Victor Ponta pentru o
poziþie tranºantã în faþa generalu-
lui Gabriel Oprea, desemnat pre-
mier cu delegaþie, care se disocia-
zã de PSD ºi liderii acestuia în pri-
vinþa votului din Parlament pentru
numirea lui Mihai Rãzvan Ungu-
reanu ca director al SIE. ªi nu ar fi
deloc exclus sã asistãm la o intem-
pestivã rupere de alianþã „din cau-

za lui MRU”, dupã ce, în aprilie
2012, Victor Ponta îi succeda, în
urma moþiunii de cenzurã, ca pre-
mier. „La guvernare stai cât eºti
într-o coaliþie care funcþionea-
zã corect, cum a funcþionat
pânã acum. Oamenii vor sã se
clarifice lucrurile rapid, pânã se
intrã în varã”, mai spune Liviu
Dragnea. ªi simþurile nu îl înºalã.
Totul se aratã prost pentru social-
democraþi. În jurul unui lider naþio-
nal, ºubrezit la maximum, sunt pu-
þini „arbori” capabili de umbrã, în
rest deºert, nezãrindu-se nici un
leadership capabil de o reacþie cum-
pãnitã, la criza prin care trece par-
tidul. Cum s-a ajuns la actuala sta-
re de lucruri este o problemã inter-

nã a social-democraþilor, care au
închis ochii când nu era recoman-
dabil un asemenea gest. Mai clar,
ceea ce se vede este PSD-ul „mo-
dern, cuviincios, inteligent, cu
figuri noi, idei noi, moralã nouã,
fãrã impostori, fãrã transfugi”,
construit de Victor Ponta ºi Liviu
Dragnea. Cu mulþi, foarte mulþi
oportuniºti de o ºubrezenie intelec-
tualã ºi moralã copleºitoare. Una
peste alta, partidul nu are centru.
Sau nu se resimte. Criza prin care
trece Sebastian Ghiþã, examinat cu
celeritate de DNA, poate avea le-
gãturã cu Victor Ponta fiindcã lup-
ta pentru putere se duce într-o lo-
gicã distinctã. Lucrurile sunt aºa
cum se aratã. Încât Gabriel Oprea

apare ca cel mai important actor
politic. Fãrã el, mai exact parlamen-
tarii UNPR, guvernul cade. Fãrã
el, guvernul PNL rãmâne pe hâr-
tie. Criza politicã are amplitudi-
ne. Pe de altã parte, generalul –
apelativ la care þine - Gabriel
Oprea, bãnuit a fi familiarizat cu
tactici ºi strategii militare, intuieº-
te cã ruperea de PSD este ris-
cantã în perspectiva alegilor de
anul viitor, când UNPR, de sine
stãtãtor, ar avea dificultãþi în re-
alizarea pragului electoral. Un
lucru este cert: PSD-ul este inhi-
bat la cele mai înalte cote, iar Vic-
tor Ponta mult mai timorat decât
o aratã momentan învinuirile
care i se pun în cârcã.

Propunerea a fost fãcutã în cadrul ºedin-
þei pe comisii, care are loc înaintea plenului,
de cãtre consilierul independent Ionel Panã,
iar autoritãþile locale ºi-au însuºit acest amen-
dament. Înainte sã fie supus la vot, reprezen-
tantul din partea Direcþiei Juridice a Primãriei
Craiova a anunþat cã regulamentul a suferit o
modificare, în sensul cã a fost scoasã taxa
de acces, de 40 de lei pe an, care li se cerea
rezidenþilor din Centrul istoric. Pentru toate
celelalte persoane însã, taxa de accesrãmâne
obligatorie, stabilindu-se ca atunci când soli-
citã eliberarea autorizaþiei de acces, sã vinã ºi
cu dovada cã s-a achitat cei 40 de lei.

Rezidenþii din CentrulRezidenþii din CentrulRezidenþii din CentrulRezidenþii din CentrulRezidenþii din Centrul
istoric nu mai plãtescistoric nu mai plãtescistoric nu mai plãtescistoric nu mai plãtescistoric nu mai plãtesc

taxã de accestaxã de accestaxã de accestaxã de accestaxã de acces
Consilierii municipali au votat, în ºedinþa de joi, regulamentul de

acces în Centrul istoric. Autoritãþile locale au revenit asupra modului
de taxare a persoanelor care locuiesc în zona veche ºi au scos obligaþia
acestora de a achita suma de 40 de lei pe an pentru locul de parcare.

Propunere pentru vigniete în zona veche
Consilierul Ionel Panã a venit ºi cu alte douã

amendamente pe care a þinut sã le prezinte ºi
în plen. Unul dintre ele se referã strict la modul
cum se plãteºte aceastã taxã de acces. Alesul
local a propus sã se facã o taxare în sistem
de vignietã, anume cu tarife diferite în func-
þie de perioada de autorizare. „Sunt oameni
care au nevoie pentru o lunã, trei luni, pentru
ºase luni sau pentru un de acces. Propunerea
mea este ca, pentru o lunã, taxa sã fie de 20
de lei, pentru trei luni – 30 de lei, pentru ºase
luni – 40 de lei ºi pentru 12 luni – 80 de lei”,

a propus Panã. Consilierul Bianca Predescu
a explicat cã existã riscul ca o persoanã sã
plãteascã o vinietã pentru o perioadã redusã,
dar sã foloseascã respectivul loc de parcare
tot anul.

Denumirea de Centru istoric
nu mai poate fi schimbatã

Acelaºi consilier a cerut sã se schimbe ºi
denumirea din Centrul istoric în Centrul
vechi al Craiovei, motivând cu faptul cã oa-
menii folosesc, cu precãdere, aceastã titu-
laturã. „Dacã facem un sondaj pe o sã ve-
deþi cã toatã lumea spune cã vine la plimba-
re pe Centrul vechi. Propunerea mea ar fi sã
se numeascã Centru vechi”, a spus Ionel
Panã. Alesul local Bianca Predescu a expli-
cat, ºi de aceastã datã, cã o asemenea pro-
punere nu ar fi potrivitã. „Modificarea pro-
duce costuri mari pentru cei care funcþio-
neazã ºi locuiesc în aceastã zonã, în mãsura
în care denumirea de Centrul istoric este
încorporatã în actele care se elibereazã per-
soanelor în cauzã. De aceea, nu este econo-
micã o modificare a denumirii”, a precizat
consilierul Bianca Predescu.

Regulamentul ar putea fi
rediscutat peste ºase luni

Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-a pro-
pus consilierilor sã voteze, totuºi, regulamen-
tul de acces în aceastã formã, cu indicaþia
cã se va reveni din nou asupra lui peste ºase

luni când se vor clarifica lucrurile în Cen-
trul istoric. „Eu v-aº propune sã îl lãsãm
aºa cum este acum ºi peste ºase luni, când
vedem exact cum funcþioneazã, mai venim
o datã cu o modificare. Pânã atunci eu cred
cã se va regla totul ºi vom veni cu alte mo-
dificãri. Sunt foarte firme care îºi schimbã
autorizaþiile de funcþionare pentru cã vindeau
telefoane mobile, iar acum ºi-au dat seama
cã este un loc de promenadã, iar oamenii
vor sã vadã acolo fie comerþ, fie spaþiu de
alimentaþie publicã”, a menþionat primarul
Craiovei. „ªi atunci, dar numai sã þineþi cont
de propuneri”, a fost de acord Panã.

Program redus pentru terasele de la „Femina”
Deºi nu a fost inclus în regulament acest

lucru, primarul Lia Olguþa Vasilescu le-a spus
craiovenilor care locuiesc în cele douã blo-
curi de la Femina cã vor fi protejaþi de deci-
belii de la terase, pe timp de noapte. „Pentru
terasele de la Femina, în autorizaþia pe care o
vom elibera, vom scrie foarte clar cã, dupã
ora 22.00, nu mai este permisã muzica. Într-
adevãr, acolo sunt niºte blocuri de locuinþe ºi
trebuie sã facem acest lucru. Însã nu sunt de
acord sã blocãm tot centrul vechi la ora 22.00
fiindcã acest spaþiu l-am fãcut pentru pro-
menadã”, a menþionat Olguþa Vasilescu. Aces-
tea sunt excepþiile, regula generalã spunând
cã terasele pot sã funcþioneze, la cerere, ºi
pânã la orele dimineþii.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj anunþau cã, în dimineaþa
zilei de 4 septembrie, în jurul orei
6.30, Marin Viscol, de 47 de ani,
din comuna Leu, în timp ce circu-
la pe bicicletã, pe marginea DN 6,
la intrarea în localitate, a fost lovit

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, pe 17
mai a.c. în jurul orei 19.45, Ioana C., de 78
de ani, din Bãileºti, a reclamat faptul cã, în
timp ce se afla în parcul
Tineretului din localitate,
un tânãr necunoscut i-a
rupt lãnþiºorul de la gât ºi
s-a fãcut nevãzut. Poliþiº-
tii au demarat cercetãrile,
reuºind identificarea fãp-
tuitorul în persoana lui
Cãtãlin R., de 16 ani, din
municipiul Bãileºti, judeþul
Dolj. Prin extinderea cer-
cetãrilor poliþiºtii din Bãi-
leºti au stabilit faptul cã
acesta, pe 19 iunie a.c. a
sustras, din gestiunea unui
magazin din localitate
unde a pãtruns prin efrac-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în
cursul zilei de joi, efectivele Biroului Rutier
Craiova au acþionat pentru prevenirea acci-
dentelor de circulaþie generate de nerespec-
tarea de cãtre conducãtorii auto a regimului
legal de vitezã. De asemenea, poliþiºtii ru-
tieri au avut în vedere ºi verificarea modului
în care conducãtorii autovehiculelor înma-
triculate în alte state respectã prevederile
legale. În cadrul acþiunii au fost constatate
ºi aplicate 101 sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste 16.500 lei,
dintre care 44 amenzi au fost aplicate pen-

Autorul accidentului din Leu achitatAutorul accidentului din Leu achitatAutorul accidentului din Leu achitatAutorul accidentului din Leu achitatAutorul accidentului din Leu achitat
pentru ucidere din culpãpentru ucidere din culpãpentru ucidere din culpãpentru ucidere din culpãpentru ucidere din culpã

Ionuþ Aurelian Bîrcu, tânãrul de 21
de ani din Craiova care, în septembrie
2013, la volanul unei autoutilitare mar-
ca Citroen, a accidentat grav un bici-
clist, pe DN 6, la intrarea în comuna
Leu ºi a fugit, a fost achitat în primã
instanþã. Trimis în judecatã pentru uci-
dere din culpã ºi pãrãsirea locului ac-
cidentului fãrã încuviinþarea poliþiºti-

lor, tânãrul nu va fi nevoit sã plãteascã
nici despãgubiri, întrucât rudele victi-
mei au ajuns la o înþelegere cu firma
la care ºoferul avea încheiatã poliþa de
asigurare obligatorie auto. Sentinþa
pronunþatã joi, 25 iunie a.c., de Jude-
cãtoria Craiova nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova.

din spate de un autovehicul al cã-
rui conducãtor auto a pãrãsit locul
accidentului fãrã încuviinþarea or-
ganelor de anchetã. Victima a fost
transportatã la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova în sta-
re gravã, unde ulterior a decedat,
iar poliþiºtii din cadrul Serviciului

Rutier Dolj au demarat imediat cer-
cetãrile, în cursul dupã-amiezii reu-
ºind identificarea autorului în per-
soana lui Ionuþ Aurelian Bîrcu, de
21 de ani, din Craiova. „S-a stabi-
lit cã, în timp ce conducea o auto-
utilitarã, nu a pãstrat o distanþã de
siguranþã faþã de biciclistul care
circula în aceeaºi direcþie, în faþa
sa, intrând în coliziune cu acesta.
Pe numele conducãtorului auto,
poliþiºtii au întocmit dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunilor de vãtãmare cor-
poralã din culpã ºi pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea
organelor judiciare. În urma pro-
batoriului administrat, tânãrul a fost
reþinut pentru 24 ore ºi introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Dolj”, dupã cum a declarat,
la momentul respectiv, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol. Dupã o noapte pe-
trecutã în arest, pe 5 septembrie
2013, Ionuþ Aurelian Bîrcu a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova,
care i-a emis mandat de arestare
pe o perioadã de 19 zile. A fãcut

recurs, iar pe 9 septembrie 2013
Tribunalul Dolj l-a pus în libertate.
Despãgubirile le achitã socie-
tatea de asigurãri

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova l-au tri-
mis în judecatã pentru ucidere din
culpã ºi pãrãsirea locului acciden-
tului fãrã încuviinþarea poliþiºtilor,
dosarul fiind înregistrat pe rolul
Judecãtoriei Craiova pe 4 noiem-
brie 2014. Joi, 25 iunie a.c., in-
stanþa a pronunþat sentinþa, incul-
patul fiind achitat pentru ambele
infracþiuni reþinute în sarcina sa:
„În baza art. 396 alin. 5 C.p.p.
rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a
II-a C.p.p., achitã pe inculpatul
Bîrcu Aurelian Ionuþ sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii prev. de
art. 192 (n.r.-ucidere din culpã)
alin. 1, 2 C.p. cu apl. art. 5 C.p.
În baza art. 396 alin. 5 C.p.p.
rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a
II-a C.p.p., achitã pe inculpatul
Bîrcu Aurelian Ionuþ sub aspec-

tul sãvârºirii infracþiunii prev.
338 alin. 1 C.p. (n.r.-pãrãsirea
locului accidentului), cu apl. art.
5 C.p. Constatã cã inculpatul a
fost reþinut ºi arestat preventiv în
perioada 04.09.2013 la
09.09.2013. Ia act de tranzacþia
încheiatã de pãrþile civile Viscol
Mihaela, Viscol Georgiana Alina,
Viscol Carmen Marinela ºi asigu-
ratorul Societatea Asigurare Rea-
sigurare Astra SA. Respinge acþi-
unile civile formulate de pãrþile
civile Viscol Mihaela, Viscol
Georgiana Alina, Viscol Carmen
Marinela. Respinge acþiunea ci-
vilã formulatã de Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.
Cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului. Respinge cererea
pãrþilor civile de obligare a incul-
patului la plata cheltuielilor judi-
ciare. Cu drept de apel în 10 zile
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi, 25.06.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Judecãtoriei Craiova.

Minor în arest pentru
tâlhãrie ºi furturi

ªofer prins pe bulevardul
Dacia cu 103 km/h

Un minor de 16 ani, din
Bãileºti, a ajuns în arestul
IPJ Dolj, joi seara, reþinut
pentru 24 de ore, dupã ce
poliþiºtii au stabilit cã este
autorul a douã furturi ºi a
unei tâlhãrii.

þie, suma de 6500 lei. De asemenea, în sar-
cina acestuia s-a mai reþinut o infracþiune
de furt, constând în aceea cã, pe 21 iunie
a.c., aflându-se în piaþa agroalimentarã Bãi-
leºti, a sustras din autoturismul Nicoliþei T.,
de 52 de ani, din Calafat, 450 lei ºi un tele-
fon mobil. „În urma analizarii probatoriului
administrat în cauzã de poliþiºti, faþã de sus-
pect s-a luat mãsura reþinerii pe bazã de or-
donanþã de reþinere pentru 24 ore, fiind in-
trodus în arestul Inspectoratului”, a preci-
zat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Un craiovean de
41 de ani a rãmas
fãrã permisul de
conducere pentru
trei luni ºi a fost
amendat dupã ce,
în cadrul unei ra-
zii rutiere desfã-
ºurate joi, a fost
prins „gonind” cu
103 km/h pe bu-
levardul Dacia din
Craiova.

tru vitezã neregulamentarã, iar alte 19 sancþi-
uni au fost aplicate conducãtorilor de auto-
vehicule neînmatriculate. În cadrul acestor
activitãþi, poliþiºtii rutieri l-au depistat în tra-
fic pe Ion B., de 41 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism Skoda, pe
bulevardul Dacia din municipiu, cu viteza
de 103 km/h. ªoferul a fost sancþionat
contravenþional cu amendã în conformitate
cu prevederile legale, de 875,5 lei, totodatã
fiindu-i reþinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii pe o perioadã de 90 de
zile, au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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la „Marea Ureche”la „Marea Ureche”la „Marea Ureche”la „Marea Ureche”la „Marea Ureche”De câteva zile spaþiul mediatic, de la noi

ºi de aiurea, e inundat de ºtiri, comentarii,
analize, opinii generate de denunþul plat-
formei Wikileaks, în speþã revelaþiile orga-
nizaþiei incomodului Julian Assange, privind
spionarea ultimilor preºedinþi ai Franþei de
cãtre serviciul de securitate al SUA, NSA.
Iniþial, cotidianul francez de stânga „Lib-
ération” a fãcut publicã aceastã informa-
þie, citând documente catalogate ca „top
secret” difuzate de Wikileaks.

Realitatea, fapta ca atare, nu e, cum se
ºtie, cine ºtie ce noutate: anul trecut s-a
creat o adevãratã folie, la vârful clasei
politice din Germania, exact pe acelaºi sub-
iect. Au existat chiar ºi poziþii, mai mult ori
puþin ferme, la nivelul diplomaþiei, însã nu
s-a mers pânã acum dincolo de limitele
relaþiilor pe care Germania, ca ºi Franþa,
le-au angajat cu Washington. Angela Mer-
kel ºi-a exprimat, mai întâi, neplãcerea
(sic!), apoi, cu blândeþe diplomaticã, la rân-
du-i, un soi de protest ca într-o… familie.

Se presupune însã cã francezii nu se vor
opri în limitele unei simple „scãpãri” din
partea unui serviciu cãruia ei, ca ºi toatã
lumea, îi ºtiau ºi îi ºtiu nãravurile. Ca do-
vadã cã preºedintele Obama s-a grãbit sã
se scuze cu François Hollande, el însuºi
victimã a ascultãrilor.

Prinse în „marele joc” al câºtigãrii
postului de unicã supra-putere,  SUA îºi
face temele cum ºtiu mai bine. Disipatã,
cu trupe ºi militari prin toate colþurile Pla-
netei, intervenind, politic ºi armat, în zone
de rãzboi pe care, în parte, le-au generat ºi
întreþinut strategii din umbrã ai Pentago-
nului, America resimte, cred, povara spe-
cificã unui alergãtor de unul singur, chiar
ºi în condiþiile în care, cu sau fãrã propriu-
i concurs, Rusia pare a-ºi fi început „an-
trenamentul”, militar ºi politic, spre a rein-
tra pe pista cursei.

Justificat ori nu, Washingtonul probea-
zã un veritabil simptom al suspiciunii;
care, se ºtie din orice manual de psiholo-
gie, e, deseori, anticamera unei iritãri,
nervoase, de la care nu mai e decât un
pas pânã la acþiuni livrate paranoii. ªi cum,
graþie revoluþiei informaþionale ce-a redus
Planeta la dimensiunea unui „sat” – glo-
bal village, apud formulei pronosticate de
canadianul McLuhan -, suspiciunea, de-
venitã sindrom prevestitor de cataclisme,
s-ar putea sã ne cuprindã pe toþi ºi sã ne
transforme în niºte zombie ieºiþi din pagi-
nile orwelliane.

De fapt, chiar trãim într-un timp al sus-
piciunii: de o parte, gestionarea, imaturã,
dacã nu chiar culpabilã, a libertãþii deve-
nite, ca pur slogan, un fel de slobozire a
malformaþiilor de simþire ºi de gândire, de
cealaltã, societatea deschisã, cu „uºile”
date la perete ori trântite prin care, intrând,
indivizii se transformã în… mulþimi ale
cãrei ºuºoteli, pe gãºti, ameninþã cu urle-
tele rãzmeriþei.

Am vizionat recent un intrigant film olan-
dez, cu titlul „Boy 7” (îl recomand cu in-
sistenþã) care, prin nu ºtiu ce alchimie lã-
untricã, m-a fãcut sã strãbat, cu gândul,
pagini din controversata istorie europeanã
din deceniul trecut.

Mai precis, am revãzut, într-o altã di-
mensiune, aºa-zicând subtextual, motivaþii
ºi determinãri ale monstruoaselor servicii
secrete, ale lui Hitler ºi Stalin, în care cru-
zimea ºi teroarea au mers pânã dincolo de
palierele geneticii Din fericire, filmul e o
proiecþie sf (dar cine nu ºtie azi cã multe
dintre „poveºtile” sf au devenit realitãþi?)
a unei societãþi, olandeze, dintr-un viitor
apropiat, în care un guvern totalitar, abso-
lutist, tinzând spre spectrul stãpânului

unic, sub pretextul terorismului pe care de
altfel îl ºi creeazã prin acte de el gestiona-
te, închide niºte tineri dotaþi într-un „insti-
tut”spre a-i transforma, prin implanturi ar-
tificiale, în posibili vinovaþi ai actelor de
terorism plãnuite de serviciul secret ca
paravan pentru legitimarea propriei puteri.

Surprinzãtor, mi-a venit în minte experi-
mentul Piteºti, cu detaliul, altminteri semnifi-
cativ, cã metodele securiºtilor ºi politrucilor
dejiºto-staliniºti de atunci, lipsite de incredibi-
la tehnicã de azi, s-au redus la strãvechea ºi
mai sigura schilodire fizicã. ªi moralã.

În contextul de azi, în care „ascultatul” ºi
„vãzutul” au pãtruns în vieþile noastre pe ne-
simþite ºi, din pãcate, suntem pe cale sã sfâr-
ºim prin  a ne obiºnui, nu-i exclus sã asis-
tãm, cât de curând, la o deºteptare, mai de-
grabã instinctualã decât politicã, pornitã de
la persoane devenite mulþimi – victime ale
acestui „Mare Ochi”, cum au poreclit media
occidentale instanþele de ascultare america-
ne. Un „Ochi” nu mai puþin  insidios decât
vechea Cooperativã „Ochiul ºi Urechea” din
vremurile date ca dispãrute, dar, cum se vede,
gata sã renascã unde nu te aºtepþi ºi în for-
me dintre cele mai versate.

Ceremoniile au debutat, ieri di-
mineaþã, la Catedrala Mitropolita-
nã „Sf. Dumitru”, unde a fost sfin-
þit   Drapelul României, steag
care, apoi, a fost dus, conform unui
ceremonial, în incinta Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” Craio-
va. De acolo, acesta a fost scos,
tot conform unui protocol, ºi adus
pânã în „Piaþa Tricolorului”, unde,
dupã ce a fost binecuvântat de
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Ziua „Drapelului Naþional” a fost celebratã

aºa cum se cuvine, în „Piaþa Tricolorului din
Craiova” , între Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” ºi Universitatea din Craiova. A fost o
ceremonie emoþionantã, care i-a þinut cu sufle-
tul la gurã ºi pe cei care au dorit sã asiste la
eveniment. Armata Românã ºi-a dovedit, încã

cãtre un sobor de preoþi, supervi-
zat ºi de IPS Irineu, Arhiepiscop
al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei
, care a ºi þinut o cuvântare, a fost
arborat pe catarg, în onoruri mili-
tare. Prefectul de Dolj,  Nicolae
Sorin Rãducan, ºi preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj,  Ion
Prioteasa, au sãrutat Drapelul,
arãtând cã cinstesc amintirea eroi-
lor ºi cã privesc ºi mai departe.

Alocuþiuni
pe mãsura evenimentului

Alocuþiunile reprezentanþilor au-
toritãþilor locale ºi judeþene nu au
fost lipsite de substanþã. „... Dra-
pelul Naþional s-a nãscut în zilele
fierbinþi ale Revoluþiei paºoptiste,
când românii vibrau la unison cu
Europa, marcatã de nenoia de
emancipare. Suntem mândri cã
„Tricolorul” se înalþã, astãzi, alãturi
de alte steaguri ale Uniunii Euro-
pene ºi de stindardul NATO, dând
mãsura adevãratã a împlinirii noas-
tre” – Ion Prioteasa. La rândul sãu,
prefectul de Dolj a amintit: „Fiind
reprezentant al Guvernului în teri-
toriu, nu pot decât sã dau citire co-
municatului emis de cãtre prim-mi-
nistrul interimar, Gabriel Oprea, ast-
fel cã, mai mult ca oricând”trebuie
sã reflectãm la simbolostica Dra-
pelului naþional, la istoria acestei þãri
ºi, mai ales, la contribuþia pe care,
fiecare dintre noi, o poate aduce la
construirea viitorului ei”” – Nico-
lae Sprin Rãducan. De asemenea,
Radu Preda, adminstrator public
al municipiului Craiova, a þinut sã
aducã mesajul administraþiei publi-
ce locale, „datoria noastrã  fiind sã
fim verticali, aºa cum sunt ºi culo-
rile de pe Drapel”.

Decoraþii pentru
douã unitãþi de elitã

Dar, momentul emoþionant a

fost altul: decorarea, conform
unor Decrete emise de cãtre pre-
ºedintele Klaus Iohannis, conform
prevederilor legale, a douã mari
unitãþi militare, care au fãcut par-
te din trupele române care au
participat în teatrele de operaþi-
uni – Angola, Bosnia, Afganistan
, etc. Este vorba de Batalionul 20
Infanterie Dolj („Scorpionii
Negri” – vechime de 20 de ani) ,
comandant, col.  Cãtãlin Jianu,
decorat cu Ordinul Naþional, în
Grad de Cavaler, cu însemne de
rãzboi, ºi de Batalionul 26 Infan-
terie „Neagoe Basarab” („Scor-
pionii Roºii” – vechime de 135 de

ani), comandant col.dr.  Dan Io-
nescu, care a primit Ordinul Na-
þional în Grad de Ofiþer, cu însem-
ne de rãzboi. Cel mai bine a prins
momentul general maior dr. Pe-
tre Popa, comandantul Divizei 2
de Infanterie „Getica”, cea care,
de ieri, va prelua, în mod direct,
conducerea operaþiunilor efectua-
te de cãtre Brigada 2 Infanterie
Rovine, comandatã de general de
brigadã  Dorin Blaiu : „Sunt
mândru cã vin aici la Craiova.
Sunt unitãþi ale Armatei Romîne
cu care ne mândrim. Aceste douã
entitãþi îºi meritã decoraþiile”.

CRISTI PÃTRU

o datã, dacã mai era cazul, patriotismul. Alocu-
þiunile oficialitãþilor au mers pe linia dragostei
pentru tricolor, nu acela de paradã, ci unul au-
tentic. S-a asistat ºi la decorarea, prin Decret
al Preºedintelui Statului, conform legislaþiei în
vigoare, a douã mari unitãþi militare, care au
dus faima României peste hotare.
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Recent s-a desfãºurat prima
Conferinþã Naþionalã a Furnizo-
rilor de Îngrijiri la Domiciliu, în
cadrul cãreia au fost prezentate -
demersurile realizate de Reþeaua
SenioriNet privind dezvoltarea
unui sistem naþional de servicii
de îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, accesibile,
de buna calitate, unitar reglemen-
tate de cãtre ministerele de re-
sort (MMFPSPV, MS), disponi-
bile pe întreg teritoriul naþional ºi
cu un cost rezonabil pentru be-
neficiari. Evenimentul a fost des-
chis de cãtre E.S. Jean-Hubert
Lebet, ambasadorul Confedera-
þiei Elveþiei în România, care s-a
declarat mulþumit de progresele

fãcute în ultimii ani în domeniul
socio-medical. „Sunt foarte în-
crezãtor ca direcþia pe care am
pornit împreunã este una bunã ºi
vom continua sã sprijinim demer-
surile de acest gen....”

Colaborare cu organizaþiile
neguvernamentale

În cadrul evenimentului cei 58
de membri ai Reþelei SenioriNet,
precum ºi ONG-urile implicate în
lucrul cu persoanele vârstnice au
expus problemele sistemul naþi-
onal de servicii de sprijin desti-
nate persoanelor vârstnice cu
grad crescut de dependenþã, ca-
re nu întruneºte niciunul din cri-
teriile de calitate promovate la ni-
vel european. De exemplu, ser-
viciile nu sunt disponibile în nu-
mar suficient celor care au ne-
voie de ele ºi sunt extrem de rare
în zonele rurale, oraºele mici, pe
de o parte, iar pe de altã parte,

Se pot crea peste 100.000 de locuri de muncãSe pot crea peste 100.000 de locuri de muncãSe pot crea peste 100.000 de locuri de muncãSe pot crea peste 100.000 de locuri de muncãSe pot crea peste 100.000 de locuri de muncã
Prin dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii

Reþeaua SenioriNet – structurã reprezentativã a furnizorilor de ser-
vicii de îngrijiri la domiciliu urmãreºte:
 sã reprezinte furnuizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu în rela-

þia cu autoritãþile centrale ºi alte instituþii
 sã consolideze rolul, impactul ºi imaginea în comunitate a mem-

brilor reþelei
 sã susþinã elaborarea ºi implementarea de politici sociale coerente

în domeniu
 sã creascã eficienþa activitãþilor din domeniu îngrijirilor la domiciliu
 sã realizeze campanii de promovare a îngrijirilor la domiciliu, cu

impact asupra opiniei publice,cât ºi asupra autoritãþilor locale ºi centrale.

SenioriNet este o reþea informalã de 58 de ONG-uri furnizoare de
servicii de îngrijire la domiciliu. Scopul Reþelei este acela de a consolida
aportul organizaþiilor din domeniul social ºi medical la dezvoltarea de
politici publice adresate persoanelor vârstnice ºi creºterea la nivel naþio-
nal a accesului acestor persoane la serviciile de îngrijire la domiciliu.

Evenimentul a fost organizat de
cãtre Confederaþia Caritas Româ-
nia ºi partenerii sãi Fundaþia Cru-
cea Alb Galbena, Asociaþia Habili-
tas, Asociaþia ADAM ºi Asociatia
Four Change în cadrul Proiectu-
lui „SenioriNet – retea ONG de
servicii dedicate persoanelor vârst-
nice”, co-finanþat printr-un grant
din partea Elveþiei prin intermediul
Contribuþiei Elveþiene pentru Uni-
unea Europeana extinsa.

Peste 20% din populaþia vârstnicã a României de peste
65 de ani are nevoie de îngrijire la domiciliu ºi numai
0.23% beneficiazã concret de aceste servicii.  Servicii-
le de îngrijire la domiciliu nu sunt disponibile în nu-
mãr suficient pentru cei care au nevoie de ele ºi sunt
extrem de rare în zonele rurale ºi oraºele mici. Secto-
rul serviciilor de îngrijire la domiciliu al vârstnicilor
este în continuare subdezvoltat ºi subfinanþat. Prin dez-
voltarea acestor servicii s-ar putea crea locuri de mun-
cã ºi calificare pentru cel puþin 100.000 persoane pro-
venite din mediul rural sau urban care nu au alte opþi-
uni pentru încadrarea în muncã.

serviciile nu sunt uºor accesibi-
le. Informaþia despre ele lipseº-
te, personalul calificat este insu-
ficient ºi deci accesul concret la
servicii este limitat. „Ministerul
Muncii va avea nevoie, pe viitor,

de mai mult personal alocat aces-
tei zone, fiindcã ne-am bazat
aproape exclusiv pe colaborarea
cu organizaþiile neguvernamenta-
le. Greºeala populaþiei active este
cã trateazã persoanele vârstnice
ca pe o povarã, nu resursa. Vrem
sã schimbãm asta printr-o lege a
familiei, prin care sã integrãm
populaþia vârstnicã în viaþa acti-
vã a societãþii.”, a precizat Co-
drin Scutaru, Secretar de Stat în
Ministerul Muncii, Familiei, Pro-
tecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice.

Serviciile sunt
prea puþin transparente

Desi legislaþia prevede gratui-
tate pentru un numãr precis de
zile de îngrijire, în realitate de-
contarea integralã a acestor zile
este dependentã de bugetul limi-
tat al caselor de asigurãri. Cos-
tul real al serviciilor de îngrijire

la domiciliu, mai ales al celor pe
termen lung, este extrem de ri-
dicat pentru veniturile unei fami-
lii.  Acest cost pune o presiune
foarte mare pe întreaga familie a
persoanei vârstnice (dependente)
ºi conduce deseori la costuri se-
cundare suplimentare: renunþarea
la slujba de cãtre unul din mem-
brii familiei, împrumuturi sau
credite pentru acoperirea costu-
rilor de îngrijire, alegerea inter-
nãrii într-o instituþie pentru per-
soane varstnice,  etc. Acredita-
rea furnizorilor privaþi de servi-
cii pentru vârstnici (de tip profit
ºi de tip non-profit) nu este uni-
tarã. Reglementarea actualã a
serviciilor face dificilã monitori-
zarea ºi evaluarea calitãþii servi-
ciilor oferite, iar impactul lor di-
rect asupra beneficiarilor nu este
monitorizat, în multe dintre ca-
zuri. În ansamblu, serviciile sunt
prea puþin transparente ºi nu
existã date centralizate la nivel

naþional, pentru planificarea stra-
tegica a sectorului. „Acest pro-
iect poate fi un pilot care sã stea
la baza strategiei naþionale ce tre-
buie elaboratã. În mentalul colec-
tiv, viziunea despre populaþia în
vârstã nu este corectã, iar acest
fenomen are loc chiar ºi în rân-
dul decidenþilor. Dezvoltarea unei
reþele naþionale de geriatrie este
o necesitate, iar rolul domnea-
voastrã, ca ONG-uri, este unul
de o importanþã”, a subliniat pre-

ºedintele CoNAS, Secretar de
Stat, Vasile Cepoi.

Toate statele europene
îºi construiesc strategii

Serviciile care nu beneficiaza de
co-plata din partea beneficiarilor
risca sa devina rapid nesustenabi-
le. Subfinantarea cronica a servi-
ciilor sociale, finantarea dificila a
serviciilor integrate, conduce la o
lipsa acuta de predictibilitate in ceea
ce priveste capacitatea furnizori-
lor (in special a celor privati de tip
non-profit) de a furniza aceste ser-
vicii la parametri corecti de calita-
te. In procent de 70%, finantarea
serviciilor oferite de furnizorii non-
profit se bazeaza pe donatii din
strainatate si granturi, in conditiile
in care organizatiile sunt furnizori
traditionali (experimentati) de ser-
vicii la domiciliu. Acest sector este
strans legat de fenomenul imbatra-
nirii demografice, precum si al pre-
siunilor crescande asupra sisteme-
lor de pensii si asigurari sociale,
datorate scaderii populatiei apte de
munca. Prin urmare, toate statele
europene îºi construiesc strategii
ºi modalitãþi de sustinere a secto-
rului de servicii pentru vârstnici.
„Un serviciu de ingrijire la domici-
liu nou înfiinþat înseamnã nu doar
servicii sociale ºi o viaþã mai bunã
pentru vârstnicii în nevoie dar ºi
locuri de muncã pentru persoane-
le care doresc sã aducã o schim-
bare în comunitate.”, a precizat
Doina Crângasu, Manager Pro-
iect SenioriNet, Director Executiv
Confederaþia Caritas România.
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Aceste noi programe vin dupã
cele introduse anul trecut ºi dedi-
cate pacientului critic - infarctul
miocardic, accidentul vascular,
moarte subitã din cauzã cardiacã
ºi terapie intensive. Cele patru ac-
þiuni prioritare au fost gândite dupã
model european. Potrivit autoritã-
þilor sanitare, eficienþa programe-
lor introduse anul trecut pentru
pacientul critic ºi-au demonstrat
viabilitatea. De la o mortalitate de
13 la sutã pe infract miocardic -
pe 2009, când era ultima statisti-
cã- în centrele în care a fost intro-
dus acest program, mortalitatea a
ajuns sub 5 la sutã.

Patru noi programe de sãnãtatePatru noi programe de sãnãtatePatru noi programe de sãnãtatePatru noi programe de sãnãtatePatru noi programe de sãnãtate
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Conform datelor preliminarii, dupã afiºa-
rea, la Centrele de examen, a rezultatelor
obþinute în cadrul Examenului de Evaluare
Naþionalã, pentru clasa a VIII-a, primul pas
în admiterea la liceu, se observã o creºtere
importantã a procentului de promovabilita-
te, cu medii pest 5,00, comparativ cu anul
precedent. „Vorbim de rezultate iniþiale, de-
oarece trebuie sã vedem ºi rezolvarea
contestaþiilor, dacã este cazul. Astfel, din
cei 5.338 de candidaþi înscriºi, au fost
prezenþi 5.102, iar elevii care au obþinut
media peste 5,00 au fost în numãr de
3.708, o creºtere cu 7,24% faþã de sesi-
unea din 2014. S-au obþinut 293 de note
de 10, 251 dintre acestea fiind la mate-
maticã. De asemenea, avem, la ora ac-
tualã, 19 medii generale maxime, distri-
buite în felul urmãtor: patru sunt la Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, trei la „Ca-
rol I”, patru la ªcoala Gimnazialã „Mir-
cea Eliade” Craiova, douã la ªcoala Gim-
nazialã „Nicolae Romanescu” Craiova,

Poate pãrea lipsit de importanþã, dar Se-
curitatea ºi Sãnãtatea în Muncã fac parte
dintr-un proces mai amplu de dezvoltare a
capacitilor de monitorizare a procesului lu-
crativ. Relativ nou înfiinþat, Institutul pen-
tru Managementul Riscului de Sãnãtate ºi
Securitate Ocupaþionalã (IMRSS), asocia-
þie din care fac parte experþi pe SSM din
toatã þara, vrea sã aducã unele concepte
noi în ceea ce priveºte acesatã specializa-
re. Astfel, timp de douã zile, la Craiova s-a
desfãºurat un curs, susþinut de un specia-
list britanic, la care au fost prezenþi repre-
zentanþi din mai multe judeþe ale României.
A dost vorba  ceva nou,  – ergonomie ºi
igiena industrialã. Reprezentantul Marii Bri-
tanii ne-a spus câte ceva despre diferenþele
ºi apropierile dintre sistemele din Marea
Britanie ºi România.

 Mihnea Bãlteanu, preºedinte al
IMRSS, ne-a pus în contact cu  Shaun
Lundy, de la Universitatea Greenwich, din

Patru programe noi dedicate pacientului critic,
vizând hemoragiile digestive superioare, icterul
mecanic neoplazic, programul de neoplasme esofa-
ringiene ºi programul de chirurgie endovascularã
perifericã vor fi introduce în urmãtoarea perioadã.

235 milioane de lei
pentru rezolvarea
marilor urgenþe din spitale

Anul acesta, secþiile de terapie
intensivã ale spitalelor beneficia-
zã de bani în plus. Ministerul Sã-
nãtãþii a alocat în acest an 235 mi-
lioane de lei pentru continuarea
programelor demarate în 2014 ºi
destinate rezolvãrii marilor urgenþe
din sectorul intraspitalicesc. În
cadrul acestor programe, Minis-
terul Sãnãtãþii deconteazã medi-
camente, consumabile ºi materi-
ale sanitare pentru cele mai grave
cazuri tratate în terapie intesivã,

pentru infarct miocar-
dic, traumã, accident
vascular cerebral ºi
moarte subitã. Se asi-
gurã îngrijirea infarc-
tului miocardic prin fi-
nanþarea stenturilor
necesare, finanþarea
medicamentelor trom-
bolitice ºi consumabi-
lele necesare tratãrii
accidentului vascular
cerebral ºi decontarea

defibrilatoarele implantabile pen-
tru profilaxia morþii subite de ca-
uzã aritmicã. În ceea ce priveºte
pacienþii internaþi în urma acci-
dentelor cu traumã se deconteazã
materialele de osteosintezã.

Peste 100.000 de bolnavi bene-
ficiazã anual de aceste programe
în 145 spitale selecþionate dupã
expertizã, adicã acolo unde pot fi
tratate astfel de cazuri, precum ºi
în 20 de secþii de terapie intensivã
neonatalã. Programele Ministeru-
lui Sãnãtãþii completeazã progra-
mele finanþate de cãtre Casa Naþi-
onalã de Asigurãri de Sãnãtate,
pentru elemente specifice ºi costi-
sitoare de tratament.
165.000 de bolnavi,
trataþi anual la Spitalul Judeþean

Numai la la Spitalul Judeþean din
Craiova sunt trataþi anual 165.000
de bolnavi, iar programele, cel pu-
þin pe infarctul miocardic ºi acci-
dentul vascular, sunt foarte impor-
tante. De altfel, bolile cardiovascu-
lare continuã sã fie principala cau-
zã de morbiditate ºi mortalitate din
România. În Dolj, numãrul celor
care suferã de boli ale inimii depã-
ºeste 100.000 de persoane. Potri-
vit Direcþiei de Sãnãtate Publicã
(DSP) cele mai întâlnite afecþiuni
în Dolj sunt hipertensiunea arteria-
lã, fiind înregistrate peste 73.000 de

cazuri, ºi cardiopatia ischemicã de
care suferã aproximativ 35.000 de
persoane.  Dincolo de faptul cã re-
prezintã o cauzã majorã de handi-
cap ºi afecþiuni cronice, bolile car-
diovasculare sunt ºi o povarã con-
siderabilã pentru sistemele medica-
le ºi pentru economie, estimându-
se la nivel de Uniune Europeanã un
cost mediu anual total pe cap de
locuitor de 370 euro, cu diferenþe
de la 50 euro în Malta la peste 600
euro în Germania ºi Marea Brita-
nie. Afecþiunile cardiovasculare de-
terminã aproximativ o treime din in-
validitatea permanentã reprezentând
30% din totalul consultaþiilor acor-

date de medicul de familie. Unu din
patru adulþi are o formã de boalã
cardiovascularã, dintre care cele mai
dese sunt hipertensiunea arterialã,
cardiopatia ischemicã ºi ateroscle-
roza. Totodatã, mai mult de jumã-
tate din numãrul infarcte ºi 75% din
accidentele vasculare cerebrale au
la bazã hipertensiunea arterialã.

În aceste condiþii, autoritãþile
sanitare aºteaptã ca noile progra-
me, care vor fi introduse în urmã-
toarea perioadã sã îºi dovedeascã,
în cât mai scurt timp cu putinþã,
eficienþa, iar cât mai mulþi pacienþi
aduºi la spital în stare criticã sã
poatã fi salvaþi.

RADU ILICEANU
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Marea Britanie, cel care vrea sã instruiascã,
conform metodologiei europene, specialiºtii
români, pe linia de SSM. Britanicul s-a arã-
tat cât se poate de volubil ºi a arãtat cã nu
suntem foarte în urmã faþã de legislaþia eu-
ropeanã. „Îmi place România, îmi place Cra-
iova. Nu sunteþi foarte departe de noi, iar
eu, care am mai fost, în urmã cu patru ani,
la dumneacoastrã în þarã, am vãzut îmbunã-
tãþiri clare, mai ales în ceea ce mã intereseazã
– securitatea la locul de muncã. ªi noi avem
de învãþat de la dumneavoastrã, mai ales în
cazul expunerii la pericole ºi nu la riscuri.
Suntem douã þãri cu culturi diferite. Mi-aþi
spus de cele douã cursuri pe care le prezint
la dumneavoastrã ºi vreau sã vã spun cã, la
noi, acestea fac parte din materii de studiu la
Universitãþi, deci la niveluri superioare. Aici,
cred cã trebuie sã modificaþi, fiindcã atât er-
gonomia, cât ºi igiena industrialã ne intere-
seazã pe toþi”, a precizat Shaun Lundy.

CRISTI PÃTRU

E mai bine faþã de anul trecut!
19 elevi din Dolj au obþinut nota maximã

douã la ªcoala Gimnazialã „Tra-
ian” Craiova, una la ªcoala Gim-
nazialã „Mihai Eminescu” Cra-
iova, una la ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago” Craiova, una la
Liceul Teoretic „Henri Coandã”
Craiova. De asemenea, pe lîngã
cele amintite, procentaj de 100%
la medii peste 5,00 mai sunt ªco-
lile Gimnaziale din Seaca de Pã-
dure, Apele Vii, Murgaºi ºi ªcoa-
la Paarticularã „Ethos” Craiova.
Din pãcate, avem instituþii cu

procentaje mici: ªcoala din Gogoºu, fãrã
niciun absolvent peste 5,00, „Anton Pann”
Craiova (11,11% peste 5,00), ªcoala Bul-
zeºti, acelaºi procentaj ca la „Anton Pann”.
Se aºteaptã rezultatul contestaþiilor” , a de-
clarat prof.  Mihãiþã Stoica, purtãtor de cu-
vânt al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU



«Zilele acestea s-a pus accent pe mediul înconjurãtor. Toate activitãþile au
fost frumoase. Cel mai mult mi-au plãcut Serele de la Grãdina Botanicã, unde am
vãzut tot felul de plante exotice. Deºi ºi pânã acum am mai plantat flori, spre
exemplu, la þarã, aceste activitãþi mã ajutã foarte mult. Au fost multe lucruri pe
care nu le ºtiam ºi le-am aflat acum». (Andreea Bucã, elevã în clasa a XII-a H la
Colegiul Naþional „Carol I”, Craiova)

«Am învãþat sã am mai multã grijã de mediul înconjurãtor, dar ºi cum sã
lucrez mai bine într-o echipã. ªtiam, spre exemplu, cum sã îngrijesc un pom,
însã pânã acum n-am plantat niciodatã o floare. Poate în acest moment nu mi
se pare ceva foarte util, însã peste câþiva ani s-ar putea sã am nevoie sã ºtiu ºi
o sã-mi amintesc sigur cum am fãcut asta». (Cãtãlin Simion, elev în clasa a
XI-a la Liceul „Traian Vuia”, Craiova)

«Unii dintre noi nu ºtiau sã vopseascã un gard, sã coseascã iarba, sã plante-
ze o floare… Eu, spre exemplu, nu ºtiam lucrurile acestea. Am învãþat ºi cum sã
ne înþelegem ºi sã lucrãm mai bine într-o echipã. Îmi ajutam ºi înainte pãrinþii în
gospodãrie, însã cu siguranþã de acum în acolo o sã pot sã îi ajut ºi mai mult, ºi
mai bine! Mai ales cã îmi place foarte mult sã fac astfel de lucruri». (Preslav
Velkov, 14 ani, elev la Liceul Teoretic „Hristo Botev” din Oreahovo, Bulgaria)
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Scopul: valorizarea potenþialului
creativ ºi antreprenorial al tinerilor

Potrivit coordonatorilor proiectu-
lui, „Noi ºi Natura” „rãspunde ne-
voii de informare a tinerilor despre
mediul înconjurãtor, despre cultura
plantelor cu rol benefic în viaþa de zi
cu zi (medicinale, aromatice, textile)
din zonele în care trãiesc (Oltenia ºi
Vratsa) ºi despre oportunitãþile de
dezvoltare profesionalã (antrepreno-
rialã) ºi personalã pe care le poate
oferi acest sector”. Proiectul este im-
plementat între 1 februarie 2015 ºi 1
ianuarie 2016 ºi are ca scop valoriza-
rea potenþialului creativ ºi antrepre-
norial al tinerilor români ºi bulgari,
prin cunoaºterea ºi protejarea mediu-
lui înconjurãtor, prin înþelegerea ro-
lului benefic al plantelor în îmbunã-
tãþirea calitãþii vieþii ºi prin gãsirea
unor soluþii de dezvoltare personalã
ºi profesionalã valorificând resurse-
le naturale.

Activitãþi bazate pe metode
de educaþie non-formalã,
ce urmãresc dezvoltarea
de competenþe ºi abilitãþi

Participanþi sunt 16 tineri din Cra-
iova, de la Colegiul Naþional „Carol
I”, Colegiul Naþional „Nicolae Titu-
lescu”, Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, Liceul „Traian
Vuia”, Liceul Teoretic „Charles Lau-
gier”, ºi 16 tineri bulgari, de aseme-
nea elevi, dar ºi studenþi. În activitã-
þile de la Craiova aceºtia se implicã
în perioada 21 iunie – 3 iulie, împreu-
nã cu patru lideri de grup ºi cu alþi
voluntari ai asociaþiilor CAROUSEL
PROJECT ºi Narodno Citaliste „Na-
dejda 1871” din Oreahovo. Toate ac-

Paginã realizatã de MAGDA BRATUPrin proiectul european „Noi ºi Natura”,
Peste 30 de tineri români ºi bulgari participã la ateliere practicePeste 30 de tineri români ºi bulgari participã la ateliere practicePeste 30 de tineri români ºi bulgari participã la ateliere practicePeste 30 de tineri români ºi bulgari participã la ateliere practicePeste 30 de tineri români ºi bulgari participã la ateliere practice
în Serele din Parcul „Nicolae Romanescu” ºi Grãdina Botanicãîn Serele din Parcul „Nicolae Romanescu” ºi Grãdina Botanicãîn Serele din Parcul „Nicolae Romanescu” ºi Grãdina Botanicãîn Serele din Parcul „Nicolae Romanescu” ºi Grãdina Botanicãîn Serele din Parcul „Nicolae Romanescu” ºi Grãdina Botanicã

Învaþã despre plantele cu rol în gastrono-
mie, medicinã, cosmeticã ºi industrie, iau par-
te la cursuri de cunoaºtere ºi de protejare a
mediului înconjurãtor cu formatori de la Facul-
tatea de Horticulturã din Craiova ºi la cursuri
de antreprenoriat, se bucurã de ateliere prac-
tice organizate la Serele din Parcul „Nicolae
Romanescu” ºi din Grãdina Botanicã.

Toate posibile datoritã proiectului „Noi ºi
Natura”, implementat în aceastã perioadã de
Asociaþia CAROUSEL PROJECT din Craio-
va ºi Narodno Citaliste „Nadejda 1871” din
Oreahovo, Bulgaria. Este vorba despre 32 de
tineri români ºi bulgari, pentru care activitãþi-

le desfãºurate zilele acestea au însemnat nu
numai un prilej de a învãþa lucruri noi ºi utile,
ci ºi de a se cunoaºte mai bine ºi a-ºi dezvolta
abilitãþi de comunicare, lucru în echipã ºi ne-
gociere, în vedere unor oportunitãþi de afaceri
în valorificarea plantelor.

Ieri-dimineaþã, tinerii au venit la Serele din Par-
cul „Nicolae Romanescu”, unde, sub supraveghe-
rea ing. Nicoleta Tucã, au deprins tehnici de plan-
tare ºi îngrijire a florilor. Tinerii au aflat cã aceste
Sere, aflate în subordinea R.A.A.D.P.F.L. Craio-
va, se întind pe o suprafaþã de aproximativ 2.500
de metri pãtraþi ºi adãpostesc culturi care înfru-
museþeazã tot anul oraºul Craiova.

Ing. Nicoleta Tucã:
«La Serele din Parcul „Nicolae Ro-

manescu” se regãsesc culturi care în-
frumuseþeazã întreaga Craiovã – aici
producem rãsaduri de flori anuale, bie-
nale ºi perene, iar acestea se planteazã
în zonele verzi din oraº. Mai avem cul-
turi de flori fire, pe care le comerciali-
zãm ºi din care executãm diferite aranja-
mente. În perioada aceasta avem spe-
ciile de flori anuale, pe care le-am plan-
tat încã din luna mai – Tagetes, dalie
piticã, Ageratum, begonii, Canna indi-
ca ºi altele. Din luna mai, pânã în pre-
zent, am livrat în jur de 50.000 de rãsa-
duri, care s-au plantat în municipiul Cra-
iova. Marea noastrã mândrie rãmân strelitzia ºi cala, mai ales cã suntem cam
singurii din zona Olteniei care avem aceste specii de flori».

tivitãþile au la bazã metode de edu-
caþie non-formalã ºi urmãresc dez-
voltarea de competenþe ºi abilitãþi,
utile în plan profesional, dar ºi în plan
personal ºi social.

Noþiunile deprinse la cursuri,
puse în practicã la Staþiunea de
Cercetare de la Banu Mãrãcine

De la debutul programului, în
urmã cu aproape o sãptãmânã, pânã
în prezent, tinerii s-au implicat într-o
mulþime de activitãþi. Împreunã cu
formatorul ing. Mariana Dinu, pro-
fesor la Facultatea de Horticulturã
din Craiova, catedra de ªtiinþe Agri-
cole ºi Silvice, au parcurs cursurile
„Iubim natura, ne iubim pe noi” ºi
„Plantele – resursa naturalã bine-
fãcãtoare”. Mai întâi au aflat despre
beneficiile pe care natura le aduce
omului, despre arii protejate din Ro-
mânia ºi Bulgaria, despre forme de
poluare din cele douã þãri, dar ºi mã-
suri de protejare a mediului înconju-
rãtor. Mai apoi, au învãþat ce plante
au rol în industrie, gastronomie, cos-
meticã ºi medicinã.

Cu bagajul de cunoºtinþe acumu-
late, au mers în vizitã la Staþiunea de
Cercetare de la Banu Mãrãcine, a Fa-
cultãþii de Horticulturã din cadrul
Universitãþii din Craiova, unde au
putut sã recunoascã plante aromati-
ce dupã culoare, formã ori gust. Tot
în aceastã perioadã, tinerii au ecolo-
gizat curtea interioarã a Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din Craio-
va – Secþia de Pediatrie, precum ºi

pe cea a Cãminului de bãtrâni, unde
au tuns iarba ºi au vopsit un gard.
Graþie lor ºi-a schimbat imaginea ºi
un loc de joacã din Parcul „Nicolae
Romanescu”, a povestit Sorina Stãi-
culescu, reprezentant al Asociaþiei
CAROUSEL PROJECT ºi responsa-
bil de proiect.

Au plantat flori
ºi au învãþat cum
se îngrijeºte o plantã
chiar de la specialiºtii
Serelor!

Cu siguranþã însã une-
le dintre cele mai atracti-
ve activitãþi au fost ate-
lierele practice desfãºura-
te la Serele atât din Grãdi-
na Botanicã, cât ºi din
Parcul „Nicolae Romanescu”, unde
au deprins noþiuni de plantare, în-
grijire ºi cultivare a plantelor textile,
aromatice ºi medicinale. „La înce-
put, când au vãzut cã mergem prin
parcuri nu doar ca sã ne plimbãm, ci
ºi sã muncim puþin în sere, s-au cam
îngrijorat, pentru cã unii dintre ei
niciodatã n-au fãcut singuri trebu-
rile astea. Acasã le fac mãmica sau
bunica. Dar când au intrat în sere
ºi-au dat seama cã nu e atât de difi-
cil sã îngrijeºti o plantã ºi s-au im-
plicat în toate etapele presupuse –
sã scormoneascã pãmântul cu de-
getele, sã aranjeze florile, sã sape”,
a declarat Crizantema Raseva, se-
cretarul Asociaþiei Culturale Nardo-

no Citaliste „Nadejda 1871”, care îi
însoþeºte pe tinerii bulgari.

Ieri, la Serele din parc, cu toþii au
fãcut roatã în jurul ing. Nicoleta Tucã,
specialist care îºi desfãºoarã activi-
tatea aici de aproximativ zece ani. Vi-
zita celor peste 30 de oaspeþi a bucu-
rat-o, ca de altfel pe toþi angajaþii care
au putut sã le explice acestora în ce
constã munca lor de zi cu zi. „În pri-
mul rând, le-am arãtat Serele, care se
întind pe o suprafaþã de aproximativ
2.500 de metri pãtraþi. Le-am arãtat ce
cultivãm noi aici, cum se pregãteºte
un amestec de pãmânt, cum se plan-
teazã o floare ºi le-am spus la ce sunt
folosite plantele respective”, a preci-
zat, ieri, ing. Nicoleta Tucã.

Participanþii la proiect vor
elabora 14 „enciclopedii”
vizuale cu plante, care
vor fi instalate în Craiova
ºi Oreahovo

Proiectul „Noi ºi natura”
va continua pânã pe data de
3 iulie cu alte numeroase ac-
tivitãþi. În aceastã perioadã,
cei 32 de tineri români ºi bul-
gari, împreunã cu liderii de
grup ºi alþi voluntari ai celor

douã asociaþii, vor lucra la elabora-
rea celor 14 „enciclopedii” vizuale cu
plante, care vor fi instalate în etapa
de diseminare a proiectului în zone
verzi din Craiova ºi Oreahovo. Este
vorba despre suporturi cu rafturi din
lemn, acoperite cu sticlã, pe o laturã
având afiºate denumirea plantei, fo-
tografia ºi o scurtã descriere, iar în
interior o mostrã de plante sau se-
minþe ºi produsul realizat din plantã.
Pânã la încheierea proiectului, fieca-
re dintre tineri va primi Certificatul
Youthpass – un instrument cu ajuto-
rul cãruia participanþii la proiecte eu-
ropene pot descrie activitãþile desfã-
ºurate ºi rezultatele învãþãrii.
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Creditorii Greciei, þarã afla-
tã în pragul falimentului, au
fãcut noi propuneri guvernului
Alexis Tsipras, joi, 25 iunie,
reluate vineri, 26 iunie. Pe fond
este  vorba de  gãs i rea  unui
acord  de  ” re formã cont ra
bani”, înainte de 30 iunie, pen-
tru evitarea incapacitãþii de pla-
tã a Greciei, vizavi de Fondul
Monetar Internaþional (FMI).
Creditorii (FMI, BCE, CEE)
propun Greciei, în schimbul

Vaticanul
a recunoscut
statul
Palestina

Sfântul Scaun ºi ”Statul

Palestina” au semnat vineri,

la Vatican, un ”acord isto-

ric” privind drepturile

Bisericii Catolice în teritorii-

le palestiniene, a anunþat

Vaticanul într-un comuni-

cat. Acordul a fost semnat în

Palatul Pontifical de cãtre

secretarul pentru relaþii cu

statele (ministrul afacerilor

externe), prelatul britanic

Paul Richard Gallagher, ºi

de cãtre ministrul pentru

afaceri externe palestinian,

Riyad al-Maliki. Redactarea

acestui text de cãtre o comi-

sie bilateralã a durat 15 ani.

Chiar dacã Vaticanul vorbeº-

te despre „Statul Palestina”

încã de la începutul anului

2013, palestinienii considerã

cã semnarea, vineri, a

acordului echivaleazã cu

”recunoaºterea de facto” a

statului lor, ceea ce nemul-

þumeºte Israelul. Pentru

Organizaþia de Eliberare a

Palestinei, acest acord face

ca Vaticanul sã devinã a

136-a þarã care a recunoscut

Statul Palestina.

Atac cu arme
la douã
hoteluri
din Tunisia

Cel puþin ºapte persoane

au fost ucise, vineri, în

Tunisia într-un atac cu

arme de foc care a vizat

douã hoteluri situate pe

malul mãrii în zona turisti-

cã Sousse. „Atacul a avut

loc în douã hoteluri. Existã

ºapte morþi sau mai mulþi.

Operaþiunea continuã în

acest moment”, a declarat

purtãtorul de cuvânt al

Ministerului de Interne

tunisian, Mohamed Ali

Aroui.Televiziunea de stat

informase anterior cã au

fost trase focuri de armã pe

o plajã în faþa unui hotel în

zona turisticã Sousse, provo-

când un numãr necunoscut

de victime.

Atentat în Isere: AutorulAtentat în Isere: AutorulAtentat în Isere: AutorulAtentat în Isere: AutorulAtentat în Isere: Autorul
prezumtiv era supravegheatprezumtiv era supravegheatprezumtiv era supravegheatprezumtiv era supravegheatprezumtiv era supravegheat
„O persoanã a fost asasinatã, decapita-

tã ºi Parchetul antiterorist din Paris a des-
chis o anchetã”, a declarat Bernard Cazeneu-
ve, ministrul francez de Interne, care s-a de-
plasat imediat la locul atentatului. „Identita-
tea criminalului este în curs de preciza-
re”, a mai spus ministrul francez de Interne,
menþionând cã „persoana fãcea obiectul unei
fiºe S, din 2006, pentru radicalism, fiºã care
nu a mai fost înnoitã în 2008. Nu avea cazier
judiciar”. Individul îºi avea rezidenþa în regiu-
nea lyonezã, la Saint Priest. Ministrul de In-
terne a mai precizat cã legãtura cu miºcarea
salafistã exista, dar prezumtivul fãptaº nu era
cunoscut pentru legãturi cu actori teroriºti.

Atentatul s-a petrecut, ieri dimineaþã, în Ise-
re, într-o uzinã a grupului de gaze industriale
Air Product. Acest grup american, cu baza în
Pennsylvania, creat în 1940, are peste 21.000
de angajaþi în lume, cu o cifrã de afaceri de
10,4 miliarde de dolari în 50 de þãri. Produce
gaze pentru numeroase sectoare de activitate
(industrie, sãnãtate, cercetare). În Franþa, Air
Product, al cãrui sediu este în regiunea pari-
zianã, la Aubervillers, posedã trei uzine de pro-
ducere a gazului, între care cea de la Saint-
Quentin Fallavier, lângã Lyon, unde a avut loc
atentatul. Peste 400 de angajaþi muncesc pe

acest site. Alãturi de peste 1.000 de uzine din
Franþa, site-ul Saint Quentin este clasa Seve-
so, rang ridicat de risc. Air Product este un
mare rival al grupului francez Air Liquide „cel
mai mare furnizor de hidrogen ºi heliu din
lume”, liderul mondial al aprovizionãrii pieþe-
lor cu materiale pentru semiconductori, hidro-

gen pentru rafinare, etc.
Preºedintele Francois Hollande, aflat la

Bruxelles, s-a înapoiat de urgenþã în þarã ºi
a declarat cã a fost vorba de un atact tero-
rist. La rândul sãu, premierul Manuel Valls,
aflat în America de Sud, a declarat cã îºi
scurteazã vizita.

Potrivit Parchetului din Napoli, Il Cava-
liere (78 de ani) a vãrsat, în 2006, 3
milioane de euro unui senator – Sergio De
Gregorio – pentru a produce cãderea
guvernului de coaliþie, condus de Romano
Prodi. O pedeapsã de 4 ani a fost dictatã
lui Valter Lavitoto, un apropiat al lui Silvio
Berlusconi, care a dat banii senatorului
corupt. Procurorul de caz, Vincenzo
Piscitelli, a denunþat, în rechizitorul sãu,
”investiþia colosalã”, vizând obþinerea unui
singur rezultat care îl interesa pe Silvio
Berlusconi, obsedat de cãderea guvernului
lui Romano Prodi ºi preluarea rolului
acestuia. Romano Prodi este singurul lider
al stângii italiene care l-a învins, în douã
rânduri, pe Silvio Berlusconi la alegerile
legislative din 1996 ºi 2006. Magnatul
presei italiene ispãºeºte o condamnare
definitivã pentru fraudã fiscalã, confirmatã
de Curtea de Casaþie.

Grecia: Creditorii
propun un sprijin

de 15,5 miliarde euro

Italia: Cinci ani de închisoare pentru
Berlusconi, acuzat de corupþie

unei liste de reforme structu-
rale, cu un calendar de terme-
ne, un pachet financiar, întins
pânã în noiembrie 2016, în
sumã totalã de 15,5 miliarde de
euro. 3,5 miliarde de euro ar
putea proveni de la FMI, la care
se adaugã alte 3,3 miliarde de
euro din profitul realiyat de BCE
pe obligaþiile greceºti în 2014
ºi 2015. În fine, 8,7 miliarde
de euro ar putea proveni dintr-
o anvelopã de 10,9 miliarde de

euro, destinatã iniþial recapita-
lizãrii bãncilor greºceºti în caz
de lovituri dure.

Propunerile nu au fost vali-
date de miniºtrii de Finanþe din

zona euro, dar dacã Grecia ar
înclina sã accepte aceste pro-
puneri ar urma ca Parlamentul
grec sã voteze o rezoluþie de
acord.
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Maleficent

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:25

Frumoasa ºi tânãra Maleficent
trãieºte o viaþã idilicã în paºnicul ei
regat acoperit de pãduri, visând cã
va deveni o puternicã zânã fãcãtoare
de bine. Asta pânã într-o zi când
armata unui rege invadator îi atacã
semenii ºi o extraordinarã trãdare
face inima zânei sã se transforme în
piatrã. Setea de rãzbunare o împin-
ge pe Maleficent ca, ani mai târziu,
sã arunce un crunt blestem pe
Aurora, fiica succesorului la tron a
regelui ce i-a pustiit regatul…

Eu, cu mine ºi Irene

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:30

Bãiat bun, dar fãrã noroc, Charlie
(Jim Carrey) ºi-a reprimat ani de zile
frustrarea provocatã de fuga soþiei
sale cu ºoferul limuzinei de la
nuntã, pânã când a dat în schizofre-
nie. Aºa l-a dat la ivealã pe Hank,
personalitatea lui numãrul doi care
se manifestã necontrolat, respectiv
când are chef ºi în general când îi e
lui Charlie lumea mai dragã. Pe cât
e Charlie de blajin ºi de rãbdãtor pe
atât e Hank de bãdãran ºi de violent.
Scuzabil, dacã luam în considerare
ºi tripleþii de culoare pe care i-a
crescut singur rãmaºi ca suvenir de
la nevasta fugitã.

Furia titanilor

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

A trecut aproape un deceniu de la
înfrângerea eroicã a monstruosului
Kraken, iar Perseu încearcã sã
ducã o viaþã liniºtitã de pescar ºi
sã fie un tatã ideal pentru fiul sãu
Helius. Între timp o luptã pentru
supremaþie se dezlãnþuie între zei
ºi titani, dupã ce ultimii, conduºi
de liderul lor, Kronos, se eliberea-
zã din adâncurile infernului. Când
Hades ºi Ares încearcã sã-l detro-
neze pe Zeus cu ajutorul lui Kro-
nos, Perseu nu-ºi mai poate ignora
adevãrata chemare, aceea de a face
din nou ordine în Olimp...?

SÂMBÃTÃ - 27 iunie

07:00 În grãdina Danei
07:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
08:00 ªoricelul Perez
2008, Animaþie, Comedie,

Familie
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Europa mea
10:30 Zon@
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Violenþa verbalã rãneºte-

UNICEF
17:30 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu-a XXII-a ediþie
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Rãtãciþi...în porno
2005, SUA, Comedie
01:50 Anchetele comisarului

Antonescu
02:15 Teleenciclopedia
03:05 Discover România
03:15 Sport
03:30 Telejurnal
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Geopolitice
08:30 Europa 360°
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Arca lui Noe
12:00 Destine ca-n filme
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Familia Kennedy din

Massachusetts
1990, SUA, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul George

Grigoriu-Brãila 2015
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Am ales Paradisul
2010, Dramã
22:20 Culoarul Morþii
1999, SUA, Crimã, Dramã
01:30 Momentart
01:40 Arte , carte ºi capricii
02:40 Mic dejun cu un campion
03:30 Geopolitice

TVR 2

07:35 Viaþa secretã a lui
Walter Mitty

09:30 Procesul lui Casey
Anthony

11:00 O altã adresã de
pominã

12:50 Bãtãlia anului
14:40 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
16:25 Maleficent
18:05 Viaþa secretã a lui

Walter Mitty
20:00 Bãrbaþi, femei ºi copii
22:00 O altã adresã de

pominã
23:50 Poveºti de groazã
00:50 Barca visurilor
02:30 Jackass prezintã: Un

bunic nebun
04:00 Petrecerea
06:00 Atenþie, se filmeazã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
15:30 Bestial
2011, SUA, Fantastic, Horror,

Romantic, Dragoste
17:15 Doctor Dolittle: Aventura la

Hollywood
2009, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Spionul din vecini
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
22:30 Eu, cu mine ºi Irene
2000, SUA, Comedie
00:45 Doctor Dolittle: Aventura la

Hollywood (R)
2009, SUA, Comedie
02:15 Bestial (R)
2011, SUA, Fantastic, Horror,

Romantic, Dragoste
04:00 Apropo Tv (R)
05:00 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
06:00 Pinguinii din Madagascar

PRO TV

ACASÃ

07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tiara Girls
14:30 Tiara Girls
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Las Bravo
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri

08:15 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:30 Zile fericite (R)
13:30 Calea cea grea (R)
15:45 Ziua cârtiþei (R)
17:45 Raþiune ºi simþire
20:30 Furia zapezii
22:30 Doctor în dragoste
00:30 Vampirii (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Furie pe gheaþã 3
2008, Canada, Comedie
10:30 Misiune: Imposibilã III (R)
2006, Germania, SUA, Acþiune,

Aventuri, Thriller
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Furia titanilor
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:30 Mitul
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
01:30 Furia titanilor (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
03:15 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
04:00 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Norocul îþi bate la uºã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Elita (R)
2001, SUA, Acþiune
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Norã pentru Leana
23:30 Spãrgãtorul de nuci
1993, SUA, Muzical
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Norã pentru Leana (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Mondenii
2006, România, Comedie
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Curat, Murdar?
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Trecutul se razbunã (R)
2002, SUA, Thriller
16:00 Chiriþa la Iaºi (R)
1987, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
20:30 Despre bãrbaþi ºi nu

numai...
2009, SUA, Comedie
23:00 Tanti
2010, România, Crimã, Dramã
00:30 Constantin 60 (R)
02:00 Tanti (R)
2010, România, Crimã, Dramã
04:00 Jurnalul STV Junior (R)
04:30 Click! Poftã bunã! (R)
05:00 Mondenii
2006, România, Comedie
06:00 Focus (R)

10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Termina-

torii
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 Fight Night:''V-o dã

Moldova!"
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratsâmbãtã, 27 iunie - max: 26°C - min: 12°C

$
1 EURO ........................... 4,4577 ............. 44577
1 lirã sterlinã................................6,2630....................62630

1 dolar SUA.......................3,9783........39783
1 g AUR (preþ în lei)........150,2526.....1502526

Cursul pieþei valutare din 27 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ted 2

Ora: 14:00;  18:30

Gen film: Comedie

Supravietuitoarea

Ora: 16:00

Gen film: Acþiune, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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300: Ascensiunea
unui imperiu

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Dupã colosala confruntare de la
Termopile, lacomul rege Xerxes
continuã în forþã consolidarea
puterii imperiului persan, urmã-
rind nemilos expansiunea terito-
riului sãu ºi dezvoltarea unei
armate invincibile.
Cu o flotã impresionantã condusã
de rãzbunãtoarea Artemesia,
Xerxes îºi concentreazã toatã
puterea pentru a-l opri pe genera-
lul Themistokles care doreºte sã
unifice toate teritoriile greceºti.

Salt

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Ca ofiþer operativ al CIA, Evelyn
Salt (Jolie) a depus un jurãmânt
cã-ºi va face datoria ºi-ºi va sluji
þara. Loialitatea ei va fi pusã la
grea încercare atunci când un
dezertor rus, fugit la americani, o
acuzã cã ar fi spion rus. Salt
fuge, încercând sã scape de
urmãritori cu ajutorul abilitãþilor
ei ºi al anilor de experienþã ca
agent de operaþiuni speciale.
Eforturile lui Salt de a-ºi dovedi
nevinovãþia nu fac decât sã atragã
ºi mai multe suspiciuni privind
motivaþia…

Attila, cuceritorul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Europa anilor 434. Rãzboinicul
Attila ºi fratele sau preiau condu-
cerea hunilor, popor nomad.
Dupã moartea fratelui, Attila vrea
sã formeze un imperiu care sã
domine lumea, reuneºte prin
lupte succesive triburile de huni
ºi viseazã sã cucereascã imperiul
roman. Dorinþa de putere a tânã-
rului hun îi neliniºteºte pe slabul
împãrat roman Valentin ºi pe
ambitiosul general Flavius, care
se aliazã cu vizigotii împotriva lui
Attila...

DUMINICÃ - 28 iunie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:35 Adevãruri despre trecut
15:05 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Observatori la Parlamen-

tul European
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Baschet
23:00 Starea naþiei
00:00 Garantat 100%
01:10 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu-a XXII-a ediþie
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 O lebãdã iarna
1983, România, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri, Istoric
22:40 Cocoºul decapitat
2008, Austria, Germania,

Ungaria, România, Dramã, Istoric
00:30 Festivalul George

Grigoriu-Brãila 2015
01:30 Slugã la doi stãpâni
03:20 Cartea cea de toate zilele
03:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
04:30 A doua emigrare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Iisus mã iubeºte
09:25 Bolt
11:05 Douã vieþi
12:45 Drumul spre regãsire
14:35 Eu, Frankenstein
16:10 Joc riscant
17:40 Þeapã în stil american
20:00 300: Ascensiunea unui

imperiu
21:45 Detectivii din California
22:45 Cei tãcuþi
00:20 Emigrantul
02:15 300: Ascensiunea unui

imperiu
04:00 Detectivii din California
05:00 Jucãtorii
05:30 În pragul dezastrului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
15:15 Doctor Dolittle: Aventura la

Hollywood (R)
2009, SUA, Comedie
17:00 Spionul din vecini (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Salt
2010, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Jocuri periculoase 3:

Diamante neºlefuite
2005, SUA, Acþiune, Dramã
00:15 Salt (R)
2010, SUA, Acþiune, Thriller
02:15 Jocuri periculoase 3:

Diamante neºlefuite (R)
2005, SUA, Acþiune, Dramã
04:00 România, te iubesc! (R)
05:00 I Like IT (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tiara Girls
14:30 Tiara Girls
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Zodiacul de acasã (R)
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie

08:00 Doamne de poveste
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
13:00 De-a lungul timpului (R)
14:00 Furia zapezii (R)
16:00 Raþiune ºi simþire
18:45 Regina balului
20:30 Concurentul
22:30 Pescuit sportiv
00:15 Concurentul (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã

PRO CINEMA

09:00 Cãutãtorii de comori
2012, SUA, Canada, Comedie,

Familie
11:00 Merlin ºi cartea secretelor
2008, SUA, Fantastic
13:00 Observator
13:30 Astã searã dansãm în

familie
1972, România, Comedie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Insula iubirii
23:00 Attila, cuceritorul
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
01:00 Astã searã dansãm în

familie (R)
1972, România, Comedie
03:00 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Pastila de râs
09:00 Motanul încãlþat - Adevã-

rata poveste!
2009, Franþa, Animaþie, Comedie
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Spãrgãtorul de nuci (R)
1993, SUA, Muzical
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 Norocul îþi bate la uºã
22:30 Rãzboiul familiei Watson
2008, SUA, Horror, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ochii din umbrã (R)
03:00 Dispãrutã fãrã urmã (R)
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Mister, Thriller

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Despre bãrbaþi ºi nu

numai... (R)
2009, SUA, Comedie
13:30 Instantanee
2005, SUA, Mister
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Harababura
1990, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
20:30 Schimb de mame
22:30 Curat, Murdar?
23:30 Nunþi de poveste (R)
01:00 Harababura (R)
1990, România, Comedie
03:00 Schimb de mame (R)
04:30 Focus (R)
05:30 Instantanee (R)
2005, SUA, Mister
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Mare Galã

de Bãtaie"
22:00 SuperKombat "Mare Galã

de Bãtaie"
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Insidious: Capitolul 3

Ora: 21:00

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
S.C. ALOMBRA PROD SRL,

comuna Cârcea, judeþul Dolj
anunþã publicul interesat cã se
va depune la sistemul de Gos-
podãrirea Apelor Dolj documen-
taþia tehnicã pentru obþinerea
NOTIFICÃRII DE ÎNCEPEREA
EXECUÞIEI la investiþia: CON-
STRUIRE HALÃ PRODUCÞIE
JALUZELE P+1Ep, împrejmuire
teren, fosã septicã ºi puþ forat.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare pre-
sã, covrigi, pro-
duse patiserie ºi
magazin 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 instala-
þii sanitare ºi ca-
nalizare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Tapiþer la domici-
liu. 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 Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 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 casã 5 ca-
mere, teren 2500
m, vie, pomi, apã ºi
gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon:
0765/795.649.
Vând casã Coþo-
fenii din Dos, sat
Mihãiþa. Telefon:
0748/503.599
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîr-
ºan i .  Te le fon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.

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 comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã 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 la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar te-
ren arabil, cu ca-
dastru fãcut, în co-
muna Orodel -
Dolj. Telefon: 0770/
336.014.

Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã
6000 mp, intravi-
lan, curþi, construc-
þii, Pieleºti. Telefon:
0766/286.664.
0727/325.869.
OCAZIE! Vând, în-
chiriez 1000 m –
2000 m, Calea Bu-
cureºti Km 9, ideal
pentru Showroom,
halã, parc auto,
benzinãrie, deschi-
dere 35 m. Telefon:
0762/109.595.
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. Telefon:
0745/867.164;
0730/280.914.
Vând teren intravi-
lan 4200 mp ºi o
cãsuþã din lemn la
7 km de Craiova,
vie, pomi, deschi-
dere 22 m. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
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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.

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.

VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884
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 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdu-
re. 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 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã sau
împrejurimi. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de
culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000
km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/300.974.
Vând dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/ 446.066.
Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Au-
toturismul este în
stare de funcþiona-
re. Telefon: 0765/
789.181.

Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã.
Telefon: 0749/
059.070.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0744/125.779.
Vând douã vaci cu
lapte, una gestantã
ºi alta cu viþel ( o
sãptãmânã). Tele-
fon: 0251/ 339.096.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850W,
canistrã aluminiu
nouã 20 litri, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva pie-
se de artizanat ºi
populare (zãvelci,
prosoape, batis-
te) cusute ma-
nual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metali-
cã ºi pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de
veci în Ungureni -
zona Oblemen-
co. Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

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.
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 grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând ecograf
foarte convena-
bil, performant
cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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sâmbãtã, 27 iunie 2015
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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, familii
bine dezvoltate cu
5 rame cu puiet -
Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele
bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã ste-
reo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.

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 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din lemn
melaminate. Tele-
fon: 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, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã 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 avantajoa-
sã. Telefon: 0770/
682.710.
Apartament ultra-
central, ultralux,
mobilier nou, ultra-
modern, A.C., in-
ternet, toate dotã-
rile, posibil ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.

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 doresc
cunoºtinþã cu tânã-
rã pentru prietenie
sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0251/421.727.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare – masã -
confort. Telefon:
0722/360.513;
0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.

DECESE
Nepoata, copiii ºi
soþul, cu adâncã
durere în suflet,
anunþã dispariþia
fulgerãtoare a ce-
lei care a fost FIRU
CONSTANÞA.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace! Slujba va
avea loc la ora
10,30 la Biserica
Sfântul Gheorghe
Nou (Pãltiniº).

CONDOLEANÞE
Colegii Direcþiei
Tehnice din ca-
drul Consiliului
Judeþean Dolj
transmit since-
re condoleanþe
doamnei Braica
Eleonora la de-
cesul fratelui.
Dumnezeu sã-l
odihneascã!
Colectivul Bi-
bliotecii Jude-
þene „Alexan-
dru ºi Aristia
„Aman Craio-
va, este alãturi
de colegul lor
Firu Florin, la
greaua încerca-
re pricinuitã de
decesul fulgerã-
tor al mamei
sale FIRU CON-
STANÞA. Since-
re condoleanþe!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
9:45, 11:15, 12:00 – MOTO GP – Mare-

le Premiu al Olandei: calificãri, grila de start
ºi cursa / 15:55 – BOX (F; M) – Jocurile
Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 0:30
– FOTBAL – Copa America, în Chile, sfer-
turi de finalã: Brazilia – Paraguay.

DIGI SPORT 2
7:00 – SCRIMÃ – Jocurile Europene de

la Baku, în Azerbaidjan / 12:30, 13:25, 14:25
– CURSE DE MAªINI – la Norisring, în
Germania: FIA F3 European Championship
– cursa 1, Audi Sport TT Cup – cursa 1,
DTM – calificãri 1 / 15:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Eastbourne, în Regatul Unit:
finala / 17:30, 19:10 – CURSE DE MA-
ªINI – la Norisring, în Germania: DTM –
cursa 1, FIA F3 European Championship –
cursa 1 / 23:30 – AUTOMOBILISM – In-
dycar Fontana, în SUA.

DIGI SPORT 3
9:55 – JUDO (F, M) – Jocurile Europe-

ne de la Baku, în Azerbaidjan / 16:30 – MO-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
TOCICLISM – Rookies Cup Assen, în
Olanda / 17:00 – JUDO (F, M) – J.E. de la
Baku / 22:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A:
Avai – Gremio.

DOLCE SPORT
19:00, 22:00 – FOTBAL – Campionatul

European Under 21, în Cehia, semifinale:
Portugalia – Germania, Danemarca – Suedia.

DOLCE SPORT 2
16:15 – AUTOMOBILSM – Raliul Mol-

dovei / 18:00 – CURSE DE TURISME –
Formula E, la Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT
9:30 – TENIS DE MASÃ – Super Seria,

la Yokohama, în Japonia / 13:30 – CAIAC-
CANOE – Cupa Mondialã slalom, în Polo-
nia / 16:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Nottingham, în Regatul Unit / 22:45, 2:30
– FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Cana-
da, sferturi de finalã: Australia – Japonia,
Anglia – Canada.

EUROSPORT
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN – Liga

australianã: Brisbane Lions – Adelaide Crows
/ 16:00 – CURSE DE TURISME – Campio-

natul Mondial FIA By LG, etapa de la Le
Castellet, în Franþa / 23:00 – ATLETISM –
Campionatele USATF, la Eugene, în Statele
Unite.

TVR 3
16:00 – AUTOMOBILSM – Raliul Mol-

dovei.

Duminicã
DIGI SPORT 1
10:00, 11:45, 12:40 – CURSE DE MA-

ªINI – la Norisring, în Germania: Audi Sport
TT Cup – cursa 1, FIA F3 European Cham-
pionship – cursa 3, DTM – calificãri / 13:45
– VOLEI PE PLAJÃ – Jocurile Europene
de la Baku, în Azerbaidjan / 16:00 – CUR-
SE DE MAªINI – la Norisring: DTM –
cursa 2 / 22:00, 0:30 – FOTBAL Brazilia –
Serie A: Palmeiras – Sao Paulo, Vasco da
Gama – Flamengo.

DIGI SPORT 2
7:25, 12:25 – JUDO (M, F) – Jocurile

Europene de la Baku, în Azerbaidjan / 15:00
– TENIS – Sibiu Futures: finala / 17:30,

20:00 – BASCHET (F) – Campionatul Eu-
ropean (Ungaria/România): finala micã ºi fi-
nala mare / 22:00 – AUTOMOBILISM –
Nascar Sonoma Raceway, în SUA.

DIGI SPORT 3
8:15, 10:45 – VOLEI (M) – Jocurile Eu-

ropene de la Baku, în Azerbaidjan.
EUROSPORT
9:30 – TENIS DE MASÃ – Super Seria,

la Yokohama, în Japonia. finale / 13:30,
14:30 – CURSE DE TURISME – Campio-
natul Mondial FIA By LG, etapa de la Le
Castellet, în Franþa / 17:00 – CICLISM –
Campionatele Naþionale / 22:00 – BOX /
0:00, 2:00 – FOTBAL SUA – MLS: New
York City FC – New York Red Bulls,
Portland Timbers – Seattle Sounders FC.

EUROSPORT 2
13:00 – CAIAC-CANOE – Cupa Mon-

dialã slalom, în Polonia / 23:00 – ATLETISM
– Campionatele USATF, la Eugene, în State-
le Unite.

TVR 1
21:00 – BASCHET (M) – “Beobasket

Stars”, la Belgrad, în Serbia.

Dupã despãrþirea de Andjelko Mandic,
conducãtorii echipei masculine de baschet
s-au decis în privinþa noului tehnician. Sâr-
bul Oliver Popovic (45 de ani) îi va succeda
pe bancã conaþionalului sãu.

“Am acceptat oferta de a prelua pe SCM
U Craiova având numai referinþe bune de-
spre baschetul românesc, care a crescut
foarte mult ca imagine ºi ca valoare în ulti-
mii ani. LA Craiova, de asemenea, am înþe-
les cã odatã cu construcþia noii sãli ºi cu
rezultatele bune din ultimii ani ale echipei,
intereseul pentru baschet este unul impor-
tant ºi acesta trebuie menþinut ºi dezvoltat.

Oliver Popovic, noul tehnicianOliver Popovic, noul tehnicianOliver Popovic, noul tehnicianOliver Popovic, noul tehnicianOliver Popovic, noul tehnician
al baschetbaliºtilor de la SCM U Craiovaal baschetbaliºtilor de la SCM U Craiovaal baschetbaliºtilor de la SCM U Craiovaal baschetbaliºtilor de la SCM U Craiovaal baschetbaliºtilor de la SCM U Craiova

Simona Halep, locul 3 WTA ºi cap de serie numã-
rul 3, ar putea evolua împotriva Monicãi Niculescu,
locul 46 WTA, în cazul în care cele douã românce
vor trece de primul tur al turneului de la Wimbledon,
al treilea Grand Slam al anului.

Halep va juca în manºa inauguralã cu slovaca Jana
Cepelova (nr. 106), iar Niculescu o va întâlni pe Mo-
nica Puig din Puerto Rico, a 91-a jucãtoare a lumii.

În rest, Irina-Camelia Begu, locul 30 WTA ºi cap
de serie numãrul 29, o va avea ca adversarã pe ru-
soaica Daria Gavrilova, locul 41 WTA, Alexandra
Dulgheru (locul 59), cea mai ghinionistã dintre ro-
mânce, pe Kristina Mladenovic (Franþa; locul 37
WTA), în timp Andreea Mitu (nr. 70) va evolua în
compania bielorusei Olga Govorþova (locul 122), ju-
cãtoare venitã din calificãri.

“Head-to-head”, Halep o conduce cu 1-0 pe Cepe-
lova, de care a dispus anul trecut, în turul doi de la US

Bronzul ediþiei trecute, naþiona-
la statului Peru, ºi-a respectat sta-
tutul de favoritã, învingând cu 3-
1 Bolivia, ieri dimineaþã, în sfer-
turile de finalã ale Copei America.
Paolo Guerrero a fost MVP-ul
meciului, fostul atacant al celor de
la Bayern Munchen, actualmente
la Flamengo, reuºind sã marche-
ze toate golurile încaºilor (20, 23,
74). Pentru bolivieni, prezenþi în
fazele eliminatorii pentru întâia
oarã din 1997 încoace, a punctat

Clubul din Craiova este unul serios ºi bine
vãzut în Serbia. ªtiu cã aparþine Primãriei ºi
acest lucru este de lãudat pentru cã se cre-
eazã astfel o stabilitate a activitãþii sportive,
de care este nevoie în permanenþã. Îmi do-
resc sã realizeze cu staff-ul meu lucruri bune
la Craiova, cunosc faptul cã suporterii sunt
pãtimaºi ºi mari iubitori de sport, dar o echi-
pã se construieºte pas cu pas, etapã cu eta-
pã, ºi sper sã realizãm un proiect frumos pen-
tru sezoanele viitoare”, a spus Popovic, po-
trivit site-ului oficial al grupãrii alb-albastre.

Secundul lui Popovic va fi Vladimir Vuk-
sanovic, cel care a fost ºi ajutorul lui An-

djelko Mandic.
Ca jucãtor, Oliver Popovic are un palma-

res bogat: campion al Iugoslaviei/Serbiei în
1987, 1989 (ambele titluri cu Partizan) ºi
1998 (cu Steaua roºie Belgrad), câºtigãtor
al cupei þãrii sale în 1989 (cu aceeaºi Parti-
zan), vicecampion al Rusiei în 2002 (cu
UNICS Kazan), vicecampion al Greciei în
2004 (cu Maroussi), bronz în Cupa Campio-
nilor în 1988 (Partizan), câºtigãtor al Cupei
Korac în 1989 (Partizan), câºtigãtor în 2003
al Ligii Balcanice (tot cu UNICS Kazan) ºi
finalist al Euro Challenge în 2004 (Maroussi).

Popovic a venit la Craiova de la echipa KK

Vrsac (Serbia), unde se afla din 2012. El mai
pregãtise anterior pe KK Tamis (Serbia, 2005-
2006), KK Mega Ishrana (Serbia, 2006-
2007), KK Vizura (Serbia, 2007-2008) ºi BC
Khimik (Ucraina, 2008-2009).

Popovic a fost ºi selecþioner echipei uni-
versitare a Serbiei, cu care a obþinut medalia
de bronz la Kazan, în 2013, dar ºi selecþione-
rul echipei B a þãrii sale.

Posibil duel românesc în turul secund la Wimbledon
Open, scor 6-2, 6-1. Tot 1-0 au Begu ºi Niculescu!
Begu – Gavrilova a fost un 2-6, 6-4, 6-2 în turul întâi
la Nanjing 2013, pentru ca Niculescu s-o învingã pe
Puig un an mai târziu, de asemenea pe pãmânt chine-
zesc, scor 6-2, 6-2, în sferturile turneului de la Guan-
gzhou.

În schimb, Dulgheru ºi Mladenovic se aflã la egali-
tate 1-1. Cel mai recent a ieºit câºtigãtoare, franþuzo-
iaca cu origini sârbeºti. Se întâmpla chair la începutul
acestui an, în optimile turneului de la Sydney, 6-3, 6-
2. Succesul lui “Piti” dateazã tocmai din 2009, în ca-
drul unui turneu ITF la Bari, unde n-a cedat vreun
ghem: 6-0, 6-0. Finalmente, Mitu ºi Govorþova nu s-
au întâlnit pânã acum niciodatã.

Principala noastrã rachetã, Simona Halep, semifi-
nalistã a ediþiei trecute (a pierdut în faþa canadiencei
Eugenie Bouchard), a fost trimisã pe jumãtatea infe-
rioarã a tabloului, secþiune în care favorita principalã

este Petra Kvitova din Cehia, locul 2 WTA ºi
deþinãtoarea trofeului, al doilea la All England
Lawn Tennis&Croquet Club, dupã cel din 2011.
Halep ºi Kvitova se pot întâlni în semifinale.

Pe partea superioarã a tabloului, principalii
capi de serie sunt Serena Williams, locul 1 WTA
– de 5 ori trimfãtoare pe iarba londonezã (2002,
2003, 2009, 2010, 2012), ºi Maria ªarapova,
locul 4 WTA – câºtigãtoare a prestigioasei com-
petiþii în 2004.

Turneul de la Wimbledon va debuta luni
ºi se va încheia în 12 iulie, putând fi urmãrit
pe canalele Digisport.

COPA AMERICA: Show Guerrero
ºi Peru merge în semifinale

Marcelo Moreno (84), din lovitu-
rã de la 11 metri.

Pentru un loc în marea finalã,
Peru va avea de luptat cu gazda
Chile, formaþie ajunsã aici dupã ce
a eliminat deþinãtoarea trofeului,
Uruguay (1-0). Meciul va fi în
data de 30 iunie, de la ora 2:30.

Celelalte semifinalã se va de-
cide din partidele Argentina – Co-
lumbia (disputatã azi-noapte) ºi
Brazilia – Paraguay (la noapte,
ora 2:30).
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Jucãtorii Universitãþii Craiova
au avut o perioadã destul de în-
cãrcatã în stagiul de la Fugen,

Austria, cu douã antrenamente pe
zi, în care au predominat exerciþii-
le fizice, sub comanda preparato-
rului Cornel Blejan, atât pe tere-
nul pus la dispoziþie, cât ºi în sala
de forþã. „Am lucrat la capitolul
forþã în regim de rezistenþã. Mai

La fel ca ºi Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi nu se aratã foarte încântat
de programul Universitãþii Craio-
va la începutul noului campionat,
dar spune cã se aºtepta la un þintar
dificil, deoarece alb-albaºtrii n-au
prea avut parte de-a lungul timpu-
lui de trageri la sorþi favorabile.

Antrenorul
Universitãþii
considerã cã startul
campionatului este
unul dificil,
deoarece adversarii
vor avea un plus de
formã sportivã

Sãndoi remarcã faptul cã dacã în
locul meciului cu Dinamo era pro-
gramat un alt derby, cel cu Stea-
ua, ªtiinþa ar fi întâlnit în primele
patru etape toate reprezentantele
României în cupele europene. „Este
un program greu, în primele etape
avem parte de reprezentantele

noastre în cupele europene ºi a
patra echipã este Dinamo. Ca sã
fie tacâmul complet ar fi trebuit sã
fie Steaua în locul lui Dinamo ºi-
atunci jucam cu toate reprezentan-
tele noastre în Europa. Este difi-
cil, dar sã ºtiþi cã Universitatea
Craiova nu a fost niciodatã o no-
rocoasã la aceste trageri la sorþi,
nici la program de campionat, nici
în cupele europene” spune antre-
norul Craiovei. Acesta nu consi-
derã un atu pentru alb-albaºtri fap-
tul cã întâlnesc echipele care evo-
lueazã în Europa League, deoare-
ce programul încãrcat al acestora
le permite sã-ºi inre în formã mai
repede faþã de alte echipe. „Nu e
un avantaj, Botoºaniul, spre exem-
plu, va juca douã meciuri oficiale
înaintea partidei cu noi, în vreme

ce pentru Universitatea va fi pri-
mul joc oficial. ªi, în debutul unei
competiþii, în primele etape, echi-
pele nu ºtiu pe unde se gãsesc, deci
e o perioadã de tatonare. Din punc-
tul acesta de vedere consider cã
este tot un dezavantaj. Vom trimi-
te un antrenor, poate chiar unul
dintre noi va merge sã vadã odatã
la lucru echipele pe care le întâl-
nim în debutul campionatului. Dar
pânã la urmã ne intereseazã modul
în care ne pregãtim noi, rezultate-
le pe care le obþinem în jocurile
amicale pentru ca în prima etapã
sã fim la capacitate maximã” de-
clarã Sãndoi. Totuºi, tehnicianul
sperã ca echipa sã repete seria fãrã
înfrângere din sezonul precedent:
„Ne-am dori acest lucru, sã nu
pierdem pentru o perioadã. Am
demonstrat cã se poate în campio-
natul trecut. Ne-am bucura sã re-
petãm seria din sezonul trecut”.

Sãndoi viseazã la Sânmãrtean
Deºi managerul general Felix

Grigore a anunþat cã gruparea din
Bãnie nu va mai efectua alte trans-
feruri, Emil Sãndoi sperã în adu-
cerea mijlocaºului Lucian Sânmãr-
tean, care sã aducã un mare plus

în linia medianã a echipei. „Este un
jucãtor excelent, de clasã ºi sper
cã avem puterea de a-l aduce la
Craiova” a declarat Emil Sãndoi.
Sânmãrtean a evoluat sub condu-
cerea lui Piþurcã la Al Ittihad, dar
ºi-a încheiat contractul acolo.

În privinþa derby-ului din etapa
a doua, din ªtefan cel Mare, Emil
Sãndoi crede cã Dinamo s-a întã-
rit în principal prin aducerea lui
Dinu „Vamã” în fruntea clubului ºi
a lui Mircea Rednic pe banca teh-
nicã, însã rãmâne încrezãtor cã
Universitatea poate învinge în
„Groapã” dupã douã decenii. „E un
joc al marilor orgolii contra lui Di-
namo, o echipã care-ºi propune
performanþe, le-a ºi obþinut cu
ceva ani în urmã. Sunt într-o pe-
rioadã de reconstrucþie, dar tre-
buie sã avem în vedere cã acolo
e unul dintre cei mai buni con-
ducãtori din România ºi un an-
trenor care are performanþe no-
tabile în palmares ºi bineînþeles
cã vor vrea sã facã o figurã fru-
moasã în acest campionat. Noi
cu Dinamo n-am pierdut nici în
campionatul trecut – 1-1 la Bu-
cureºti, 0-0 acasã, sper ca în
acest sezon sã batem Dinamo” a
afirmat antrenorul alb-albaºtrilor.

Alb-albaºtrii îmbinã relaxareaAlb-albaºtrii îmbinã relaxareaAlb-albaºtrii îmbinã relaxareaAlb-albaºtrii îmbinã relaxareaAlb-albaºtrii îmbinã relaxarea
cu munca în Austriacu munca în Austriacu munca în Austriacu munca în Austriacu munca în Austria

exact am fãcut sãrituri, sprinturi,
accelerãri – decelerãri cu ºi fãrã
minge, atât cu pauze active, cât ºi

cu pauze pasive. Bãie-
þii au muncit exact aºa
cum ne-au obiºnuit, adi-
cã foarte bine, ºi pânã
acum nu avem nimic sã
le reproºãm. Continuã
perioada grea, în care
dorinþa de autodepãºi-
re trebuie sã primeze“
spune Cornel Blejan.
Totuºi, între ºedinþele de
pregãtire s-au strecu-
rat ºi momente de re-
laxare, alb-albaºtrii
profitând de piscina în
aer liber de care dis-
pune hotelul „Alpi-
na”. De asemenea,
cei 25 de jucãtori au
profitat ºi de dupã-
amiaza liberã oferitã
de antrenori, în ziua
de joi, ºi au mers la
cumpãrãturi ºi la o

plimbare în oraºul Innsbruck.

Astãzi, amical cu FC Vaduz
Dupã ce au învins cu 4-1 în

primul joc de verificare pe cam-
pioana Albaniei, Skanderbeu

Korce, astãzi de la ora
17.30, pe terenul din
localitatea Imst, alb-
albaºtrii vor juca împo-
triva echipei FC Vaduz
din capitala statului
Liechtenstein. Aceas-
ta evolueazã în prima
ligã din Elveþia, unde a
terminat sezonul pre-
cedent pe locul 9. Va-
duz reprezintã Liech-
tenstein în Europa Lea-
gue, dupã ce a câºti-

gat cupa micuþului stat în vara
aceasta, pentru a 43-a oarã. În
primul tur preliminar al Europa
League, Vaduz va întâlni într-o
dublã manºã formaþia La Fiorita
din San Marino, turul fiind progra-
mat chiar miercuri, 2 iulie. Lotul
celor din Vaduz este compus în
mare parte din jucãtori elveþieni
ºi internaþionali din Liechtenstein,
patru dintre ei fiind împrumutaþi
de la campioana FC Basel.

Avrãmia, Sin ºi Cârstea
întãresc satelitul ºi în retur

Astãzi, de la ora 17.30, echi-
pa secundã a Universitãþii Cra-
iova disputã a doua manºã a
meciului de baraj pentru pro-

movarea în Liga a III-a, întâlnind
în deplasare echipa Pandurii Cer-
neþi. În tur, pe „Extensiv”, cu
ºapte jucãtori de la prima echipã
în componenþã, alb-albaºtrii s-au
impus cu 4-0, goluri marcate de:
Herghelegiu, Iuga, Jurj ºi Cãpãþâ-
nã. De aceastã datã, echipa a doua
va beneficia de aportul jucãtorilor
Avrãmia, Sin ºi Cârstea, reveniþi
dupã câteva zile din Austria, pen-
tru a participa la partida de astãzi,
care se va disputa pe arena „Ter-
mo” din Turnu Severin. Brigada
de arbitri este compusã din: Cãtã-
lin Botaº (Timiºoara), Raul Ghiciu-
lescu (Lugoj) ºi Bogdan Gheor-
ghioiu (Timiºoara), iar observatori
au fost desemnaþi reºiþenii Cornel
Corocan ºi Adrian Cocoº.
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