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- Noi adormim la televizor, Po-
pescule, privindu-i pe parlamenta-
rii noºtri cum dorm.
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Astãzi, încep „marile
bãtãlii”, la
Bacalaureat. Peste
5.600 de candidaþi,
aproximativ1.000
provenind din
promoþiile anterioare,
vor intra, astãzi, în
sãlile de curs, pentru
a susþine proba
scrisã, la Limba ºi
literatura românã. În
vederea desfãºurãrii
în bune condiþii a
BAC-ului, duminicã,
28 iunie, la sediul
Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj,
s-a desfãºurat
ºedinþa publicã de
tragere la sorþi pentru
stabilirea Comisiilor
de Examen, precum
ºi a celor  de
Evaluare.
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Danemarca a avut recent alegeri
legislative, soldate cu victoria „la
mustaþã” a blocului de dreapta – ex-
trema dreaptã (compus din patru
partide) – surpriza furnizând-o Par-
tidul Poporului (DF), care cu 21%
ºi-a depãºit rezultatul din 2011 cu
8,8%. Partidul liberal (Venstre),
condus de Lars Lokke Rasmussen,
cu 19,5%, în pofida unor scanda-
luri de corupþie în care a fost an-
trenat liderul sãu, va da premierul.
Interesant este cã social-democra-
þii premierului Helle Thorning
Schimdt (26,3%), ieºit pe primul
loc în alegeri, ºi-au recunoscut în-
frângerea, lidera lor prezentându-ºi
demisia.

Au prejudiciat
Cargill Podari cu
peste 2,3 milioane
de lei ºi au primit
între 3 ºi 6 ani ºi
jumãtate de puºcãrie

Procesul celor ºase persoane
acuzate de prejudicierea firmei
Cargill Podari cu peste 2,3 mili-
oane de lei s-a încheiat, vineri,
la Tribunalul Dolj. Toþi cei ºase
inculpaþi, între care ºi o labo-
rantã de la Cargill, trimiºi în ju-
decatã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, au fost gãsiþi vinovaþi,
fiind condamnaþi la pedepse cu-
prinse între 3 ani ºi 6 ani ºi 6
luni închisoare cu executare.
Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

„T„T„T„T„Trebuierebuierebuierebuierebuie
îmbunãtãþitãîmbunãtãþitãîmbunãtãþitãîmbunãtãþitãîmbunãtãþitã
legislaþia privindlegislaþia privindlegislaþia privindlegislaþia privindlegislaþia privind
toate minoritãþiletoate minoritãþiletoate minoritãþiletoate minoritãþiletoate minoritãþile
din Serbia”din Serbia”din Serbia”din Serbia”din Serbia”

Ioan Holender,
director al Operei
din Viena timp
de peste 18 ani,
invitat în
septembrie
la Întâlnirile
„SpectActor”
de la Craiova
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Europarlamentarul

PSD Negrescu

cere CSAT pentru

evaluarea efectelor

crizei din Grecia

asupra României
Europarlamentarul PSD

Victor Negrescu, membru în
Comisia pentru Bugete din
Parlamentul European, cere
convoarea Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii (CSAT)
pentru evaluarea efectelor
crizei din Grecia asupra
României, apreciind cã
intrarea Greciei în incapacita-
te de platã va afecta economia
României. El aminteºte, într-
un comunicat, cã Grecia este
al 6-lea investitor în Româ-
nia, cu investiþii de aproape
13,5 miliarde de euro, ceea ce
reprezintã 4,5% din totalul
capitalului strãin adus în
economia localã, ºi apreciazã
cã intrarea Greciei în incapa-
citate de platã va afecta
perspectivele de dezvoltare
economicã a României,
afectând moneda naþionalã ºi
sistemul bancar.”Preºedintele
României, care reprezintã þara
noastrã în Consiliu European,
trebuie sã prezinte public
situaþia românilor, rezultatele
negocierilor de la Bruxelles ºi
sã convoace CSAT pentru a
analiza efectul crizei din
Grecia asupra României”,
spune europarlamentarul. El
apreciazã cã existã un risc de
expunere sau chiar de fali-
ment a celor patru mari bãnci
elene aflate în România.
Grecia mai are de primit 7,2
miliarde de euro din progra-
mul de susþinere de 240 de
miliarde de euro, iar în lipsa
fondurilor riscã sã intre în
incapacitate de platã.

“Reacþia pieþelor financiare a
fost deocamdatã limitatã, iar pro-
blemele Greciei implicã un peri-
col scãzut pentru restul lumii.
Chiar ºi aºa, temerile sunt în
creºtere”, au scris analiºtii Ca-
pital Economics. Grecia a intrat
în Uniunea Europeanã în 1981,
la scurt timp dupã Portugalia ºi
Spania, fiind unul dintre mem-
brii fondatori ai zonei euro. Din
punct de vedere geopolitic Gre-
cia este consideratã ca parte a
Europei Occidentale, dar strict
geografic þara face parte dintre
statele balcanice, având graniþã
cu Albania, Macedonia ºi Bulga-
ria, nu cu Germania sau Fran-
þa.Capital Economics a avertizat
la începutul lunii iunie cã Euro-
pa de Est este vulnerabilã, dacã
problemele Greciei vor provoca
stres financiar ºi în consecinþã

ANALIZÃ: Grexit-ul poate pune în pericol economiileANALIZÃ: Grexit-ul poate pune în pericol economiileANALIZÃ: Grexit-ul poate pune în pericol economiileANALIZÃ: Grexit-ul poate pune în pericol economiileANALIZÃ: Grexit-ul poate pune în pericol economiile
de la frontiera esticã a Europei, inclusiv Româniade la frontiera esticã a Europei, inclusiv Româniade la frontiera esticã a Europei, inclusiv Româniade la frontiera esticã a Europei, inclusiv Româniade la frontiera esticã a Europei, inclusiv România
Temerile de contagiune a Grexit-ului s-au

concentrat pe zona euro, dar retragerea dezor-
donatã a Greciei din uniunea monetarã poate

pune în pericol statele rãsãritene foste comunis-
te, potrivit unei analize realizate de Capital

Economics. Serbia ºi Bulgaria, care au graniþã
cu Grecia, sunt considerate cele mai vulnerabile
pieþe de frontierã, în cazul unui Grexit, în special

dacã evenimentul ar provoca stres financiar în
zona euro. România a fost menþionatã

la rândul ei ca unul dintre statele cele mai expu-
se la ieºirea Greciei din uniunea monetarã.

ªedinþa este programatã pen-
tru ora 13.30, fiind penultima zi
a sesiunii parlamentare. Birouri-
le Permanente vor stabili proce-
dura ºi calendarul pentru numi-
rea lui Mihai Rãzvan Ungureanu,
care, conform Constituþiei, pre-
supune ca Ungureanu sã fie au-
diat în comisia parlamentarã de
control al Serviciului de Infor-

o creºtere economicã mai lentã
în zona euro.

Exporturile þãrilor est-europe-
ne în zona euro sunt echivalente
cu 15% ºi pânã la 50% din PIB.
“Având în vedere amploarea
schimburilor comerciale nu este
surprinzãtor cã exporturile est-
europene au urmat îndeaproape
creºterea economicã din zona
euro”, se aratã în raportul Emer-
ging Europe watch al Capital
Economics. Mai mult, subsidia-
rele bãncilor elene în Macedo-
nia, România ºi Bulgaria aratã
legãturile financiare directe ale
acestor þãri cu Grecia, la fel ca
restul zonei euro. În Macedonia,
de exemplu, bãncile din Grecia
deþin o cotã de piaþã de circa
20%. “Probabilitatea ca exit-ul
Greciei din zona euro sã declan-
ºeze încetinirea economicã în

Europa de Est este în creºtere”,
avertizeazã Capital Economics.

Investiþiile greceºti în Româ-
nia, prin bãnci ºi companii, se
ridicã la aproape 13,5 miliarde
de euro. Pe piaþa româneascã,
cele patru mari bãnci elene, Eu-
robank, NBG, Alpha Bank ºi Pi-
raeus Bank, aveau în toamna
anului trecut o expunere totalã
de 12 miliarde de euro, în scã-
dere cu echivalentul a 2,5 mili-
arde de euro faþã de nivelul din
2011, potrivit datelor Autoritãþii
Bancare Europene. Investitorii
din Grecia au plasat în capitalul
social al companiilor din Româ-

nia 1,74 mld. euro, ceea ce re-
prezintã 4,5% din tot capitalul
strãin adus în afacerile locale,
conform datelor Registrului Co-
merþului. Dupã valoarea soldu-
lui capitalului social din compa-
nii, Grecia este al ºaselea inves-
titor din economia localã. Prin
intermediul unor companii pre-
cum Coca-Cola HBC, Stirom, Fri-
goglass, ICME Ecab ºi Jumbo,
grecii au o prezenþã importantã
în industria bãuturilor rãcoritoa-
re, în producþia de sticlã ºi de
vitrine frigorifice, de cabluri pen-
tru sectorul energetic, în indus-
tria alimentarã ºi în retail.

Birourile Permanente decid astãzi pocedura
ºi calendarul numirii lui Ungureanu la SIE

Conducerile celor douã Camere ale Parlamentului
sunt convocate astãzi pentru procedura de numire a lui
Mihai Rãzvan Ungureanu, nominalizat de preºedintele

Iohannis, la conducerea SIE, în condiþiile în care repre-
zentanþii PSD ºi cei ai ALDE se opun numirii acestuia,

iar UNPR, PNL ºi UDMR o susþin.

maþii Externe (SIE) ºi supus
aprobãrii plenului Parlamentului.
Scorul în Parlament este destul
de strâns. Pentru numirea lui
Ungureanu la SIE este nevoie de
voturile favorabile din partea a
278 de parlamentari.

Parlamentarii PSD ºi cei ai
ALDE conduºi de preºedintele
Senatului,Cãlin Popescu Tãri-

ceanu, ºi de Daniel Constantin,
care sunt în numãr de 240 de
deputaþi ºi senatori, au anunþat
cã nu vor susþine numirea lui
Ungureanu, în timp ce UNPR,
PNL ºi UDMR, care numãrã 256
parlamentari, susþin aceastã no-
minalizare. Mai sunt, însã, 57 de
parlamentari neafiliaþi, indepen-
denþi, ai minoritãþilor naþionale
sau ai grupului democrat popu-
lar, care pot sã voteze unii de o
parte , iar alþii de cealaltã parte.

Preºedintele interimar al PSD,
Rovana Plumb, a anunþat cã Bi-
roul Politic al PSD, care va avea
loc luni, înaintea ºedinþei con-
ducerilor celor douã Camere ale
Parlamentului, va adopta o de-
cizie privind votul din Parlament
pentru numirea lui Mihai Rãzvan
Ungureanu la conducerea SIE,
dar cã, din discuþiile deja avute
în partid pe aceastã temã, rezul-

tã foarte clar cã parlamentarii
PSD nu vor vota în favoarea
acestei numiri.

PSD nu poate vota în favoa-
rea numirii lui Ungureanu la con-
ducerea SIE în condiþiile în care
preºedintele Klaus Iohannis nu a
consultat pe nimeni din partea
acestui partid, încãlcându-ºi,
necinstit, cuvântul dat în acest
sens, a afirmat ºi liderul PSD,
premierul Victor Ponta. ªi Cãlin
Popescu Tãriceanu a criticat
aceastã nominalizare. Liderul
UNPR, premierul interimar Ga-
briel Oprea, a declarat, însã, cã
nu a ºtiut în prealabil de nomi-
nalizarea lui Mihai Rãzvan Un-
gureanu la SIE, dar cã, atunci
când a aflat, a anunþat “sec” cã
în aceastã desemnare îl spijinã
pe preºedinte, arãtând cã l-a in-
format ºi pe liderul PSD, Victor
Ponta, de acest lucru.



  cuvântul libertãþii / 3luni, 29 iunie 2015 politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Danemarca a avut recent ale-
geri legislative, soldate cu vic-
toria „la mustaþã” a blocului de
dreapta – extrema dreaptã
(compus din patru partide) –
surpriza furnizând-o Partidul
Poporului (DF), care cu 21% ºi-
a depãºit rezultatul din 2011 cu
8,8%. Partidul liberal (Venstre),
condus de Lars Lokke Rasmus-
sen, cu 19,5%, în pofida unor
scandaluri de corupþie în care a
fost antrenat liderul sãu, va da
premierul. Interesant este cã
social-democraþii premierului
Helle Thorning Schimdt
(26,3%), ieºit pe primul loc în
alegeri, ºi-au recunoscut înfrân-

MIRCEA CANÞÃR

Danemarca, unde „nimicDanemarca, unde „nimicDanemarca, unde „nimicDanemarca, unde „nimicDanemarca, unde „nimic
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gerea, lidera lor prezentându-ºi
demisia. Creºterea economicã
pe acest an este prognozatã a
fi de 2%. Ca o particularitate,
Danemarca este o þarã micã,
prosperã economic, dar naþio-
nalistã. Pânã aici lucrurile sunt
clare. De ce au pierdut social-
democraþii guvernarea? Pentru
cã în chestiunea imigraþiei s-au
arãtat indeciºi, în timp ce rivalii
lor – eurosceptici, naþionaliºti ºi
anti-imigraþie – s-au arãtat ex-
trem de fermi. În rest, poves-
tea cu statul providenþial a rã-
mas tabu. Sã fim mai clari: po-
ziþia faþã de imigraþie a despãr-
þit cele douã blocuri politice. În

rest, moºtenirea social-demo-
craþilor, conduºi de o vedetã a
social-democraþilor europeni,
Helle Thorning Schimdt, vãzu-
tã anul trecut ofertã pentru im-
portante demnitãþi în „noua con-
strucþie” de la Bruxelles, este
lãudabilã. La noi nu se discutã
despre aºa ceva, altele fiind bã-
tãliile politice cotidiene. Cu un
conþinut care nu distinge clar
actuala coaliþie politicã, aflatã
la guvernare (PSD-UNPR-
ALDE), de Partidul liberal, care
vrea sã ajungã la putere. ªi nu
este deloc exclus acest lucru.
Numai cã trebuie sã þinã cont,
chiar sã recunoascã deschis, câ-

teva nu multe împliniri ale guver-
nului actual în plan social ºi, pe
deasupra, o creºtere economicã
de luat în seamã. Se pot înºira ºi
neîmpliniri, dar trebuie menþio-
nat ceea ce este de domeniul evi-
denþei, chiar dacã premierul Vic-
tor Ponta se aflã într-o ingratã
situaþie. ªi pare extrem de vul-
nerabil. Un sondaj CIADO Ro-
mânia – cea mai titratã organi-
zaþia anti-drog – plaseazã PSD
ºi UNPR în preferinþele alegã-
torilor, cu 38,6%, iar PNL cu
36,6%, adicã pe val. ALDE este
creditat cu 8,8%. Într-un fel, þi-
nând seama de marja de eroare,
cele douã forþe politice sunt

apropiate în preferinþele alegã-
torilor, potrivit studiului CIADO
România. Cãruia suntem tentaþi
sã îi dãm credit. Altceva rãmâ-
ne de aflat: ce deosebeºte dis-
tinct, momentan, ºi ce ar putea
deosebi programatic la alegerile
legislative de anul viitor cele
douã câmpuri politice. A supra-
licita moralitatea este o glumã,
când ºi unii ºi alþii înregistreazã
pierderi importante de efectiv în
seceriºul anticorupþie al DNA.
Nu excludem un detaliu: calita-
tea profesionalã a celor care se
vor afla pe listele de parlamen-
tari. Deºi nici o investiþie de în-
credere nu este certã.

Adunarea regionalã a Partidu-
lui Poporului Dan Diaconescu
(PPDD) a avut loc, ieri, la Opera
Românã Craiova, alãturi de liderii
organizaþiilor de partid din toate
judeþele Olteniei fiind prezent ºi
preºedintele acestei formaþiuni po-
litice, Simona Man. Întâlnirea
membrilor PPDD a avut loc într-
o atmosferã care nu a dus lipsã
de nimic: în deschidere a fost in-
tonat Imnul Naþional, s-au rostit
discursuri înflãcãrate, dar ºi ban-

PPDD DoljPPDD DoljPPDD DoljPPDD DoljPPDD Dolj
îºi propune un scorîºi propune un scorîºi propune un scorîºi propune un scorîºi propune un scor
de 10% la alegerilede 10% la alegerilede 10% la alegerilede 10% la alegerilede 10% la alegerile
din 2016din 2016din 2016din 2016din 2016

Liderul PPDD Dolj, Mihai Cilibiu îºi propune sã scoa-
tã un scor de peste 10% la alegerile locale ºi parlamen-
tare din 2016. Acesta le-a cerut colegilor din partid sã
fie optimiºti ºi sã încerce sã lege cât mai multe „parte-
neriate politice” care sã îi ajute în aceastã reuºitã.

curi, mai mult sau mai puþin po-
litice, ºi cugetãri culese din ope-
rele lui Bernard Shaw sau Nico-
lae Iorga. Formula de organizare
a prins cum nu se poate mai bine
la membrii PPDD, care au um-
plut sala de spectacole ºi care au
rãsplãtit cu aplauze generoase fie-
care astfel de intermezzo. Pen-
tru cã în salã au fost ºi membri
de partid care au venit din alte
oraºe, Cilibiu le-a fãcut propune-
rea ca, dupã întâlnire, sã meargã

la o plimbare prin Centrul istoric
al Craiovei.

O ºedinþã cu bancuri ºi cugetãri
Tema acestei întâlniri regionale

a fost pregãtirea campaniei elec-
torale pentru anul 2016, când vor
avea loc alegeri locale ºi parlamen-
tare. Liderul de la Dolj, Mihai Ci-
libiu a afirmat cã, în acest mo-
mente, partidul trece prin frãmân-
tãri interne ºi mai ales printr-o po-
ziþionare politicã pe eºicherul po-
litic românesc destul de delicatã,
dar cã nimeni nu trebuie sã îºi piar-
dã cumpãtul: „Va trebui sã arãtãm
tuturor din aceastã þarã cã nu a
fost o întâmplare construcþia
acestei formaþiuni politice. PPDD
trãieºte, ºi nu numai, PPDD a re-
zistat tuturor vicisitudinilor politi-
ce din România. A trecut prin toa-
te problemele indiferent cã am
avut în sondaje 7%, ºi noi de fapt
aveam 15%, pentru cã atât am luat
la parlamentare în 2012, indiferent
cã ne-au cotat în sondaje cu 4%.
Sã ºtiþi cã un partid de o aseme-
nea structurã, care are un bazin

electoral foarte ferm, nu are cum
sã obþinã un scor mai mic de 10%
în 2016”, a spus Cilibiu.

„PPDD trãieºte!”
Potrivit preºedintelui PPDD

Dolj, partidul va reuºi sã scoatã
acest scor, de 10%, cu o condiþie,
ºi anume sã se sprijine pe partene-
riate politice. „Sã fim pregãtiþi sã
facem paºii necesari ºi sã facem
parte din acele parteneriate politi-
ce care ne aduc, în primul rând, în
prim-planul politicii româneºti.
Avem nevoie de parteneri pentru a
ajunge la guvernare. ªtiþi bine ce
spunea domnul Dan Diaconescu,
trebuie sã ajungem sã conducem
aceastã þarã. Ne-am dat seama cã
nu putem singuri, 15% nu a fost
suficient. Asta înseamnã cã trebu-
ie sã fim foarte atenþi la partene-
riatele pe care le vom avea. Vã în-
demn sã pregãtiþi cu minuþiozitate
campaniile din 2016, sã creaþi echi-
pe de oameni puternici ºi, vã rog
frumos, nu neglijaþi discuþiile cu
orice parteneri care vã pot ajuta ºi
vã pot aduce un plus valoare”.

„Sã-l facem fericit
pe domnul Dan Diaconescu”
Au fost ºi mesaje care l-au vizat

pe fondatorul partidului, Dan Dia-
conescu, care executã o pedeapsã
de 5 ani ºi 4 luni de închisoare pen-
tru fapte de ºantaj, liderii din teri-
toriu propunându-ºi sã-l facã feri-
cit, „acolo unde este”, pentru re-
zultatele electorale. „Sã ne recãpã-
tãm acea încredere pe care a avut-
o electoratul în 2012 ºi sã reuºim
ca, în 2016, sã spãlãm acele în-
cercãri de intimidare, provocãri la
care a fost supus domnul Dan Dia-
conescu, sã reuºim sã îl facem
fericit, acolo unde este, prin rezul-
tatele pe care le vom avea, prin
reprezentanþii pe care îi vom avea
în toate formele de conducere”, a
mai spus Mihai Cilibiu. Preºedin-
tele PPDD Dolj ºi-a îndemnat co-
legii sã fie optimiºti ºi „foarte bine
pregãtiþi, ºi mental, ºi politic ºi or-
ganizatoric. Am încredere cã struc-
tura de partid a PPDD va face va-
luri cum a fãcut ºi în 2012”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
soluþionat, vineri, 26 iunie a.c.,
procesul celor ºase persoane ju-
decate pentru înºelãciune în for-
mã continuatã, ce a avut ca rezul-
tat prejudicierea firmei Cargill Po-
dari cu peste 2,3 milioane de lei.
La un an ºi jumãtate de la trimite-
rea în judecatã a inculpaþilor, ma-
gistraþii craioveni i-au gãsit vino-
vaþi, cu toþii fiind condamnaþi la
pedepse cu executare. Astfel, cele
mai mari pedepse le-au primit Mi-
hai Daniel Chereji ºi Marius Cris-
tian Þînþu - câte 6 ani ºi 6 luni
închisoare, laboranta Ramona ªte-
fania Toader a primit 4 ani ºi 8
luni închisoare, Marian Calafatea-
nu ºi Marius Alin Melcea câte 5
ani ºi 2 luni închisoare, iar Ionel
Laurenþiu Sima 3 ani închisoare.
Judecãtorii au anulat documentele
falsificate de inculpaþi ºi au con-
statat cã doar o micã parte din pre-
judiciul creat de aceºtia a fost aco-
perit pe parcursul procesului pe-
nal, astfel cã sunt obligaþi sã achi-
te suma de 2.259.819,50 lei cãtre

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri, 26 iunie a.c., în baza
autorizaþiilor emise de Judecãtoria
Craiova, poliþiºti din cadrul Secþiei 1
Ruralã Poliþie Craiova au efectuat 8
percheziþii domiciliare în comuna
Melineºti, iar în municipiul Craiova
o percheziþie. În urma descinderilor,
la domiciliul lui Liviu Z, de 31 ani,
din Melineºti, a fost gãsitã o armã
neletalã de tir cu aer comprimat, ca-
libru 5,5 mm, de fabricaþie chine-
zeascã, fãrã ca bãrbatul sã aibã au-
torizaþie de deþinere, precum ºi 115

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de vineri, poli-
þiºti din cadrul Secþiei Nr. 1 Poliþie
Ruralã Craiova l-au depistat ºi prins
pe Mihai Albeanu, de 44 de ani, din
comuna Melineºti, pe numele cã-
ruia a fost emis un mandat de exe-
cutare a pedepsei închisorii, dupã
ce a fost condamnat definitiv la 2
ani ºi 4 luni închisoare cu execu-
tare pentru nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor. Sentinþa a
rãmas definitivã miercuri, 24 iunie
a.c., la Curtea de Apel Craiova.
Bãrbatul a fost reþinut pe 10 iunie
2011, de poliþiºtii Serviciului Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase

Au prejudiciat Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de leiAu prejudiciat Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de leiAu prejudiciat Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de leiAu prejudiciat Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de leiAu prejudiciat Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de lei
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Procesul celor ºase persoane acuza-
te de prejudicierea firmei Cargill Po-
dari cu peste 2,3 milioane de lei s-a
încheiat, vineri, la Tribunalul Dolj. Toþi
cei ºase inculpaþi, între care ºi o labo-
rantã de la Cargill, trimiºi în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, au fost gãsiþi

vinovaþi, fiind condamnaþi la pedepse
cuprinse între 3 ani ºi 6 ani ºi 6 luni
închisoare cu executare. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova, iar pânã
la rãmânerea definitivã a hotãrârii ju-
decãtorii au decis sã menþinã seches-
trul instituit pe bunurile inculpaþilor.

partea civilã SC Cargill Agricultu-
ra SRL, dar ºi câte 5960,01 lei
cheltuieli judiciare cãtre partea ci-
vilã SC Cargill Agricultura SRL. În
plus, au de achitat între 300 ºi 800
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Hotãrârea Tribunalul Dolj nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
Laboranta a atestat
aprovizionãri innexistente

Reamintim cã procurorii Secþiei
de urmãrire penalã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova i-au trimis în judecatã, la
sfârºitul lui decembrie 2013, pe
Ramona ªtefania Toader (fostã
Nedeianu), Mihai Daniel Chereji zis
Ungurul, Marius Cristian Þînþu zis
15 sau Þambal, Ionel Laurenþiu
Sima zis Puiu, Marian Calafeteanu
ºi Marius Alin Melcea, pentru în-
ºelãciune în formã continuatã, spã-
lare de bani, respectiv complicita-
te la aceste infracþiuni, dosarul fi-
ind înregistrat la Tribunalul Dolj pe
30 decembrie 2013. Dosarul a de-

marat cu cercetarea primilor pa-
tru inculpaþi. Astfel, anchetatorii
comunicau la trimiterea în judeca-
tã cã, în perioada septembrie 2012
– februarie 2013, Marius Cristian
Þînþu, în calitate de administrator
în fapt al SC Prior Autoprest PMI
SRL Giurgiu, împreunã cu Chereji,
administrator al SC Keda Servicii
SRL Bucureºti, folosindu-se de în-
crederea pe care o prezenta cel din
urmã ca urmare a derulãrii ante-
rior a unor contracte, au pus la
cale un plan pentru a induce în
eroare reprezentanþii SC Cargill
Oils SA ºi SC Cargill Agricultura
SRL ºi sã obþinã astfel sume de bani
necuvenite. În acest scop, Marius
Þînþu a luat legãtura cu Ramona
Toader, laborantã la SC Cargill Oils
SA – punct de lucru Podari, jude-
þul Dolj, pe care a convins-o sã
ateste aprovizionãri nereale de se-
minþe de floarea-soarelui de la fur-
nizorul SC Keda Servicii SRL Bu-
cureºti, care au fost achitate de SC
Cargill Agricultura SRL, valoarea
prejudiciului cauzat fiind de

2.309.819 lei. Inculpatul Þînþu
Marius Cristian a planificat un cir-
cuit al actelor justificative ºi al ba-
nilor plãtiþi pentru transporturile fic-
tive de marfã, care sã nu permitã
identificarea persoanei sale, ci sã
se evidenþieze doar implicarea Ra-
monei Toader. Cei doi au fost spri-
jiniþi de Ionel Laurenþiu Sima, care,
deºi nu cunoºtea integral planul lor,
le-a pus la punct baza operaþionalã

care presupunea înfiinþarea unor
societãþi comerciale tip „fantomã”.
Ulterior, alþi doi bãrbaþi au fost in-
culpaþi în acest dosar, pentru im-
plicare în prejudicierea Cargill. Este
vorba despre Marian Calafeteanu,
de 34 de ani, din Craiova, reþinut
pe 28 martie 2014, ºi de Marius
Alin Melcea, ambii acuzaþi de în-
ºelãciune ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã.

Armã ºi muniþie deþinute ilegal
descoperite în urma unor

percheziþii ale poliþiºtilor doljeni
În urma unor descinderi fãcute vineri, de poliþiºtii

doljeni, în comuna Melineºti ºi în municipiul Craiova,
oamenii legii au descoperit la locuinþa unui bãrbat din

Melineºti o armã ºi muniþie deþinute ilegal.

diaboluri de plumb, acelaºi calibru.
De asemenea, la locuinþa lui Marius
N., de 44 de ani, din aceeaºi localita-
te, a fost gãsit un cazan din cupru
pentru fabricat rachiu, iar în urma
cercetãrilor efectuate s-a stabilit cã
acesta fusese sustras de la vecinul
sãu, Constantin T., faptã nesesizatã
de partea vãtãmatã. În cauzã poliþiº-
tii au întocmit dosar penal, cercetã-
rile fiind continuate sub aspectul ne-
respectãrii regimului armelor ºi mu-
niþiilor ºi furt, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Doljean la puºcãrie pentru
deþinere ilegalã de arme
Un doljean de 44

de ani, fost paznic
la un Canton al
Ocolului Silvic
Strehaia, a fost
condamnat defini-
tiv la 2 ani ºi 4 luni
închisoare cu exe-
cutare pentru
nerespectarea
regimului armelor
ºi muniþiilor. Poli-
þiºtii l-au introdus
vineri în Peniten-
ciarul de Maximã
Siguranþã Craiova.

din cadrul IPJ Dolj, pentru deþine-
re ilegalã de armament. La momen-
tul respectiv, poliþiºtii doljeni au
efectuat 10 percheziþii domiciliare
în judeþele Dolj ºi Mehedinþi pen-
tru prevenirea ºi combaterea fap-
telor prevãzute de regimul armelor
ºi muniþiilor. În cadrul acþiunii, în
incinta Cantonul Argineºti, aparþi-
nând Ocolului Silvic Strehaia, de-
servit de paznicul Mihai Albeanu,
de 40 de ani, din comuna Melineºti,
au fost gãsite douã arme de vânã-
toare de calibrul 12 mm, deþinute
ilegal, precum ºi 45 cartuºe de ace-
laºi calibru. Armele ºi muniþia au
fost ridicate în vederea cercetãri-

lor, iar Mihai Albeanu a fost reþinut
pe bazã de ordonanþã pentru 24 de
ore, însã nu a fost arestat preven-
tiv. Pe 10 mai 2012 a fost trimis în
judecatã pentru nerespectarea re-
gimului armelor ºi muniþiilor, iar pe
20 februarie 2014 magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova l-au condamnat
la 2 ani ºi 6 luni închisoare cu exe-
cutare. Inculpatul a fãcut apel,
soluþionat sãptãmâna trecutã de
Curtea de Apel Craiova, instanþã
care i-a redus pedeapsa cu douã
luni. Mihai Albeanu a fost încarce-
rat la Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.



cuvântul libertãþii / 5luni, 29 iunie 2015 interviuinterviuinterviuinterviuinterviu

În Serbia trãiesc 21 de mi-
noritãþi, cea mai numeroasã fi-
ind minoritatea româneascã, pe
care statul sârb încearcã sã o
divizeze, printr-o acþiune bine
pusã la punct, ºi anume prin a
crea minoritãþi inexistente peste
noapte. Nu este un secret nici
faptul cã astãzi,  au opinii fa-
vorabile despre Rusia, mai mult
de jumãtate dintre cetãþenii
sârbi,  în timp ce NATO este
vãzutã negativ de majoritatea
populaþiei...ºi ar putea fi de în-
þeles. ªi legat de  integrarea Ser-
biei în UE sunt discuþii intere-
sante... În decembrie 2014,
Serghei Naryshkin, fostul ºef
al administraþiei lui Putin ºi actualul preºe-
dinte al Dumei, a fost primit cu onoruri la
Belgrad. Naryshkin este unul dintre oficialii
ruºi aflaþi pe lista de sancþiuni, fiindu-i inter-
zis sã cãlãtoreascã în þãrile UE. NIS, princi-
pala companie energeticã din Serbia, este de-
þinutã de Gazprom (56% din acþiuni). ªi Pu-
tin a fost primit cu braþele deschise...

Procesul de aderare tre-
buie sã fie transparent

Dar sã trecum la procesul de aderare la
UE a Serbiei. Europarlamentarul Matrines-
cu a fãcut parte din Delegaþia PE care a ana-
lizat în primãvara acestui an progresele Ser-
biei. Parlamentul a salutat astfel, în rezoluþia
adoptatã, angajamentul guvern sârb faþã de
procesul de integrare în UE ºi abordarea
constructivã a acestuia în relaþiile cu veci-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedinte-
le EPP - cel mai puternic grup din Parlamentul European -,

membru foarte activ al Delegaþiei la Comisia parlamentarã de
stabilizare ºi de asociere UE-Serbia, întreprinde de mai mult
timp o acþiune consistentã de informare în Serbia, în legãturã

cu efortul pe care îl face þara vecinã în a îndeplini condiþile
solicitate de Bruxelles în vederea aderãrii la marea familie
europeanã. Deputatul european încearcã sã punã la aceiaºi

masã toate minoritãþile care trãiesc în Serbia, sã caute puncte
comune, sã-i aducã la acelaºi numitor comun în ceea ce pri-

veºte dreptul la educaþie, la informare prin media ºi nu în
ultimul rând, la religie, în limba maternã.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu s-a întâlnit cu reprezentanþii

Protopopiatului Dacia Ripensis, cu liderii
asociaþiilor de români din Serbia dar ºi cu

membrii Consiliului Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Românilor din Serbia. Deputa-

tul european va continua campania de
informare în Serbia cu o serie de întâlniri
cu reprezentanþii celorlalte minoritãþi care

trãiesc în Serbia, cu  reprezentanþii Ministe-
rului Educaþiei din Serbia, cu administraþii-

le locale, dar ºi cu diplomaþii sârbi de la
Bruxelles ºi Bucureºti.

Cum a fost întâlnirea, prima de acest gen,
cu reprezentanþii CNMNRS ?

Pentru mine a fost o întâlnire foarte intere-
santã, vã spuneam ºi la Kladovo, unde m-am
întâlnit cu reprezentnaþii asociaþiilor româneºti,
cã voi continua aceastã activitate de informa-
re, pentru cã am nevoie foarte mult în activita-
tea mea de la Parlamentul European sã fiu bine
informat ºi mai ales corect. De aceia mã voi
întâlni cu foarte multã lumea. Mã bucur cã am
luat parte la o sedinþã a Comitetului Executiv al
CNMNRS ( n.r luna trecutã) pentru cã am
vãzut mecanismul efectiv cum se iau deciziile
ºi am avut ocazia sã-i cunosc ºi pe alþi membri
ai acestui Consiliu, s-au putut asculta diverse
pãreri, opinii interesante, e clar cã existã diver-
genþe, dar doar prin dialog se pot gãsi soluþii.

S-a întrunit tot Consiliu...?!

Îmi pare rãu cã din 23 de membri cât are
Consiliu, nu au putut fi prezenþi decât 15, dar
eu cred cã cei care au dat curs invitaþiei mele
sunt oameni pregãtiþi,  cu bune intenþii. Am
remarcat dorinþa de continua ceea ce s-a înce-
put în materie de spiritualitate româneascã, mai
ales din partea primei asociaþii româneºti din
Serbia - Comunitatea Românilor din Serbia
(CRS), care are ºi o problemã legatã de retro-
cedare unui imobil, sediul unei insitituþii de
culturã,  sediul „Luceafãrul”. Acum ar putea
Serbia sã facã dovada cã este un stat european
ºi sã retrocedeze CRS-ului sediul respectiv. Voi
monitoriza ºi eu acest proces. Mai sunt ºi alþi
membri care depun eforturi consistente în a
susþine cursuri de limba românã, a face rost
de abecedare. Liderul românilor de la Klado-
vo, domnul Tihan Matasarevici este un român
inimos pe care eu, personal, îl apreciez foarte
mult pentru ceea ce face în comunitatea sa.

Sã înþeleg cã este o ºansã ºi pentru mino-
ritatea româneascã din Serbia de Rãsãrit în
ceea ce priveºtea învãþarea limbii  materne
în ºcoli ..?.

Cred cã trebuie folositã foarte bine aceastã
oportunitate a drumului Serbiei cãtre Uniunea
Europeanã pentru cã trebuie îmbunãtãþitã le-
gislaþia privind toate minoritãþile din Serbia, este
o oportunitate pe care trebuie sã o utilizãm în
interesul cetãþenilor Serbiei ºi cred cã se poate
face acest lucru în urmãtorii anii. Noi discu-
tãm despre educaþia în limba minoritãþilor în
ºcoalã ºi bineînþeles despre serviciul religios în
limba minoritãþi. Prin foarte mult dialog ºi
printr-o colaborare consistentã între toate con-
siliile naþionale din Serbia se poate ajunge la o
formulã care sã fie convenabilã pentru toatã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

nii. Procesul de aderare trebuie sã fie, to-
tuºi, mai incisiv ºi transparent, se aratã în
text. Serbia trebuie sã facã mai mult pen-
tru reforma justiþiei, pentru creºterea trans-
parenþei privind proprietarii media ºi pen-
tru alinierea politicii sale externe ºi de se-
curitate cu cea a UE, mai ales în ceea ce
priveºte Rusia, au mai spus deputaþii.
”2014 a fost un an important pentru Serbia,
având în vedere cã au fost începute nego-
cierile de aderare. Durata lor va depinde de
capacitatea Serbiei de a face progrese susþi-
nute în domenii cheie, cum ar fi statul de
drept, guvernanþa economicã ºi normaliza-
rea relaþiilor cu Kosovo. Sunt convins cã
acest progres poate fi fãcut. “Trenul de la
Belgrad este pe drumul cel bun spre Bruxel-
les”, a spus raportorul PE pentru Serbia,
David McAllister (PPE, DE).

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Alinierea legislaþiei Serbiei la Acquis Comunitar
trebuie fãcutã cu mare atenþie”

lumea. Consensul est cheia acestei reuºite.

Delegaþia Uniunii s-a întâlnit în martie
cu cea a Serbiei, s-au fãcut progrese în acest
parcurs ?!

Am avut într-adevãr o întâlnire în martie la
Belgrad, vom mai avea una în toamnã la Bru-
xelles ºi de fiecare datã analizãm progresul fã-
cut de Serbia, dar toate modificãrile legislative
dureazã. Pânã la finele lui septembrie când este
programatã întâlnirea Delegaþiei UE-Serbiei a
Parlamentului European,  sper sã avem ºi ca-
pitolele deschise pentru cã este important sã
înceapã acest proces. Eu mi-aº dori ca acest
proces sã se realizeze într-un ritm alert, pen-
tru cã este bine ºi eu vorbesc acum despre
România sã ai un vecin membru al Uniunii ºi
momentul acela se deschid ºi alte legãturi în
planul colaborãrii economice ºi nu numai.

Serbia trebuie sã intre într-un ritm mai
alert, aºa susþine raportorul PE pentru Ser-
bia, David McAllister . Dumneavoastrã ce
pãrere aveþi ?

Eu cred cã Serbia a fãcut un pas foarte
mare ºi foarte rapid în a deveni þarã candida-
tã. Este un pas pe care alte state chiar ºi Ro-
mânia l-au fãcut într-o perioadã mult mai lun-
gã de timp. Serbia a fãcut un pas foarte mare,
a fost o decizie politicã, acum trebuie sã uti-
lizeze aceastã decizie ºi sã concretizeze aceºti
paºi. Sunt multe de fãcut, cunoaºtem aceste
aspecte din parcursul nostru pentru intrarea
în Uniune, criteriile de la Copenhaga, cu sta-
tul de drept, justiþie, proprietate, retrocedãri,
drepturile minoritãþile ºi bineînþeles în parala-
lel ºi cu tot ceea ce înseamnã economie. Ali-
nierea legislaþiei Serbiei la Acquis Comunitar
dureazã o perioadã ºi trebuie fãcutã cu foarte
atenþie. Aºadar  Serbia trebuie sã intre într-un
ritm mai alert pentru cã UE va accepta acest
ritm fãrã nicio problemã.

Din punct de vedere al respectãrii drepturi-
lor omului, cum stã Serbia la acest capitol?!

Sunt lucruri care sunt bune, sunt lucruri
mai puþin bune, din punct de vedere al legisla-
þiei nu e foarte mult de modificat, discutãm
despre implementarea legislaþiei, aplicare legi-
lor care mai are foarte multe lacune dacã ne
gândim la învãþãmântul în limba românã, nu
din Voievodina, din Serbia de Rãsãrit, acolo
mai este mult de lucru.
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GEORGE POPESCU

N-am citit intrigantul roman al scriitorului
german Timur Vermes El s-a întors („Er ist
wieder” ) publicat, în Germania, la Frankfurt,
în 2012 ºi, în acelaºi timp, într-o colecþie de
Audio Cãrþi, la Köln, în lectura unei consa-
crate actriþe, Christoph Maria Herbst, tradus,
anul trecut ºi la noi, la editura RAO. Subiect
fatalmente controversat,ba chiar supus unui
tabù, din raþiuni ºtiute, chiar dacã neîmpãr-
tãºite unanim, figura, ca sã nu spun „perso-
nalitatea”, unuia dintre cei mai mari dictatori
ai istoriei (dictatorul absolut, cum a fost
deseori numit), a funcþionat, pentru lumea
teatrului ºi, mai ales, a cinematografului, în
forma mitografic-psihanaliticã a fructului
oprit: ispitei de a-i conferi identitate scenicã
ori filmicã, perfect legitimatã în orizontul de
aºteptare a oricãrui creator, i s-a opus teme-
ritatea riscului unei catalogãri de naturã po-
liticã, fals ideologicã într-un anume sens. E
de înþeles cã tentaþiei ficþionale i s-a substi-
tuit cea istoriografic-documentaristã, într-o
bogatã paletã de pelicule ºi cãrþi, în care fil-
trul exegetic a putut, prin tuºe de cenzurã
disociativã, sã evite rezistenþa publicã sub-
sumatã sindromului identificat sub generi-
cul de lezare a sensibilitãþii.

În ciuda acestor ºi a atâtor altor circum-
stanþe, mai mult ori puþin legitimate unei
evocate etici politice, o simplã investigare
în filmografia de dupã 1939 (anul declanºã-
rii hitleriene a Rãzboiului) surprinde din per-
spectiva judecãþilor de mai sus: sunt aproa-

Oare dictatorii provoacã doar râsul?Oare dictatorii provoacã doar râsul?Oare dictatorii provoacã doar râsul?Oare dictatorii provoacã doar râsul?Oare dictatorii provoacã doar râsul?
pe 30 de pelicule în care, direct ori indirect,
figura dictatorului trece pragul imaginaru-
lui nostru. Cea dintâi (fãrã a lua în calcul pe
cele realizate în ograda propagandei nazis-
to-SS-iste ca atare) e celebra peliculã a lui
Chaplin, din 1940, The Great Dictator, veri-
tabilã piatrã de hotar nu doar pentru temati-
ca în sine, cât ºi pentru ceea ce satira de
extracþie „insurgentã” va deveni un câmp
de atracþie ºi de experimente novatoare în
cea de-a ºaptea artã. Demn de reþinut este
faptul cã încã douã filme au însoþit ultimii
ani ai lui Hitler: Mortal Storm, al americanu-
lui Frank Borzage, ºi To be or not to be, al
germanului naturalizat în SUA Ernst Lu-
bitsch, dupã care, sub impactul tabuizãrii
„temei”, abia în 1968 reapar opere cinema-
tografice, precum acel particular film al lui
Mel Books, The Producers, în care e disi-
mulat spectacolul teatral „Primãvara lui Hi-
tler”. Italienii sunt printre primii protago-
niºti, cu neuitatul „Ultimele 10 zile ale lui
Hitler”, din 1973, cu actorul britanic Alec
Giuness în rolul dictatorului, considerat
unul dintre cele mai reuºite partituri, ca ºi
comedia satiricã Il sergente Rompiglioni di-
venta… caporale, al faimosului regizor Ma-
riano Laurenti, în care Franco Franchi arti-
culeazã o irezistibilã imitaþie parodicã a lui
Hitler.

Nu insist asupra subiectului, însã ceea ce
mi-a reþinut atenþia în legãturã cu romanul lui
Timur Vermes e un interviu-confesiune pen-

tru o gazetã italianã la apariþia cãrþii la editu-
ra milanezã Bompiani; titlul, incitant, depã-
ºeºte limita divertismentului, în ciuda apa-
renþei: Dicatorii ne fac ºi sã râdem. Nãscut
la Nürberg, în 1967, din pãrinþi unguri fugiþi
de la Budapesta în 1956, tânãrul romancier,
jurnalist ºi scriitor liber profesionist, se afla
la al a doua ispravã a sa literarã, dupã mai
insignifiantul München für Verliebte
(„München pentru îndrãgostiþi”, din 2010),
iar succesul – înainte de toate comercial – l-
a plasat în centrul unei glorii, din care n-au
lipsit nici accentele critice.

El mãrturiseºte cã ideea i-a venit în Tur-
cia, într-o vacanþã, când a dat pe o tarabã de
o ediþie englezã a celei de-a doua cãrþi scrise
de Hitler, care nu mai e un mister pentru isto-
rici, în care dictatorul vorbeºte de politica
externã pe care o avea în minte. E vorba doar
de un manuscris, fãrã a fi avut vreun titlu.
Impulsul a fost, deci, acela de-a scrie un fel
de a „treia operã autobiograficã”. N-a fost
chiar surprins de succesul comercial, deºi
recunoaºte cã, tema fiind veche ºi nemþii nu
prea mai par interesaþi de astfel de lucruri, el
însuºi nu se aºtepta la o astfel de primire.

„Povestea” a mai ispitit alte condeie ºi spi-
rite (pe scurt, resurecþia lui Hitler în Germa-
nia ºi în lumea de azi), însã, inspirat, Vermes
i-a conferit, poate chiar pe traseul satiro-pa-
rodic filmografic, nu doar o suculentã patinã
de divertisment, dar a introdus o paletã în-
treagã de aluzii la politica germanã de ieri ºi

de azi, supusã fictivelor „judecãþi” ale aces-
tui Hitler re-inventat (de la Köln la Angela
Merkel, detaliu ce nu l-a scutit de amenda-
mente, inclusiv de naturã esteticã. Readus
pe strãzile Berlinului actual, personajul e un
anticar amãrât ºi ajunge accidental protago-
nistul unei emisiuni tv de divertisment deve-
nind un fel de… model, facil, desigur, ca mul-
te altele în lumea show-istã de azi.

Autorul refuzã, subtextual, criticile ce i s-
au adus pe motivul validãrii unor opinii poli-
tice ale fostului dictator, afirmând cã „putem
fi de aceeaºi pãrere cu Hitler, nu-i nimic scan-
dalos în asta, însã asta nu înseamnã cã se
poate accepta orice lucru”. Mai mult – ºi încã
chiar aproape scandalos dintr-o perspectivã
ultra-puristã – el declarã cã „Hitler n-a spus
totdeauna numai tâmpenii”, altmineri nu l-ar
fi votat o treime din germani în 1933”.

Dictatorii nu zbiarã ºi nu spun tot timpul
lucruri nebuneºti. Ne fac ºi sã râdem, ba
chiar ne seduc cu hohotele lor…”. Iar a de-
clara doar cã „Hitler era nebun” nu e decât
un alibi”.

Cã are ori nu dreptate, rãmâne fiecãrui ci-
titor sã decidã. În ce mã priveºte, aº adãuga
doar cã, deseori, în hohotele de râs, ale unui
dictator, dar chiar ºi ale unui ºef de stat cu
porniri dictatoriale virusat nativ de grohãi-
turi marinãreºti, nu transpirã suspinele – tra-
gice – ale victimelor. ªi acestea pot fi, cum s-
a ºi întâmplat, ale unei etnii, rase, popor ori
chiar ale lumii întregi.

Sfânta noastrã Bisericã prãznuieº-
te astãzi pomenirea Sfinþilor ºi întru
tot lãudaþilor Apostoli Petru ºi Pavel,
cei dintâi pe scaun ºezãtori ºi propo-
vãduitori ai Evangheliei lui Hristos.
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel  sunt
sãrbãtoriþi pe 29 iunie, dupã o perioa-
da de post, care variazã ca duratã  în
funcþie de data Sfintelor Paºti.

Sfântul Apostol Petru s-a nãscut
la Betsaida, dar a locuit ulterior în
cetatea Capernaum, om simplu ºi fãrã
carte, nepreocupat de sinagogã sau
de viaþã religioasã a evreilor. Viaþa lui
se reduce la meseria de pescar pen-
tru asigurarea traiului. În acest con-
text, când Petru trãgea corabia la þãrm,
Andrei, fratele sãu, vine exaltat la fra-
tele sãu ºi exclamã: “Am gãsit pe
Mesia!” Da, Îl gãsise, pentru cã fu-
sese de faþã la Botezul Domnului Ii-
sus din Iordan ºi ascultase îndemnul
Învãþãtorulului sãu,  Ioan, de a-L urma
pe Hristos. Petru nu pare prea încân-
tat de descoperirea fratelui sãu, dar,
acceptã sã meargã împreunã cu fiii
lui Zevedeu - Iacob ºi Ioan, ºi ei pes-
cari ºi foºti ucenici ai Botezãtorului -
sã-L asculte pe Mesia. Aºa se face
cã, dupã o noapte de pescuit; Petru
se întoarce la þãrm la fel cum plecase,
fãrã peºte. Apare însã Iisus, care-l sfã-
tuieºte sã arunce mreaja în locul arã-
tat de El. Petru ascultã îndemnul, ne-
încrezãtor ºi lipsit de elan, ironic la
gândul cã un tâmplar din Nazaret nu-l poate
învãþa “meserie” pe el, vechi pescar. Mare este
surpriza însã, când vede capturã mare de peº-
te, aceasta datoritã puterii lui Iisus. “Cine este
Acesta ºi ce vrea de la mine? Cu siguranþã cã
nu este un om obiºnuit. Nu, nu poate sã fie. Sã
fie mai mare decât Botezãtorul, cum spune An-
drei?” Speriat ºi simþindu-ºi pãcãtoºenia, Petru
spune: “Du-te de la mine, Doamne, cã sunt om
pãcãtos!” Iisus nu pleacã, ci îl cheamã la apos-
tolat: De azi vei fi pescar de oameni. Petru lasã
toate  ºi merge dupã Iisus. Minunile la care
este martor îl transfigureazã. Este marcat pro-
fund de vindecarea paraliticilor, a orbilor, a de-
monizaþilor. Vede cum oasele sucite ºi cangre-
nate se repun în forma lor fireascã, cum moar-
tea este alungatã din trupurile revenite la viaþã.

Sfinþii Sfinþii Sfinþii Sfinþii Sfinþii Apostoli Petru ºi PavelApostoli Petru ºi PavelApostoli Petru ºi PavelApostoli Petru ºi PavelApostoli Petru ºi Pavel
“În tot pãmântul a ieºit vestirea lor ºi la marginile lumii cuvintele lor “(Psalm 18, 4).

Este fericit cã Învãþãtorul l-a ales pe el ºi vrea
sã se ridice la demnitatea chemãrii. O vede în-
viatã pe fiica lui Iair. Vede slava lui Dumnezeu
la Schimbarea la Faþã pe muntele Tabor. Este
martor al vindecãrii soacrei sale muribunde.
Mãrturiseºte în numele apostolilor dumnezei-
rea lui Hristos, dar se ºi leapãdã de  El când
este prins spre a fi rãstignit. Dupã Înãlþarea
Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea uce-
nicilor care aleg ca apostol pe Matia în locul lui
Iuda. Prin puterea lui Iisus, vindecã un olog la
templu ºi este de ajuns ca umbra lui sã treacã
peste bolnavi ºi aceºtia sã fie vindecaþi.  În ziua
Cincizecimii, dupã predica Sfântului Apostol Pe-
tru, se boteazã trei mii de persoane.  Sfântul
Apostol Petru a propovãduit în Ierusalim, Iu-
deea, Samaria, Asia Micã pânã în Babilon ºi în

ultima parte a vieþii, la Roma. El a murit
rãstignit pe cruce, cu capul în jos, în
anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel, nãscut în
Tars, primeºte la naºtere numele Saul.
Este un om fericit: este cetãþean roman,
cu foarte multe privilegii ºi favoruri. Nu-
i lipseºte nimic în casa pãrinteascã. În-
vaþã la ºcolile cele mai înalte ºi are în
faþã o carierã strãlucitã. Este fariseu,
zelos în activitatea lui de stârpire a ori-
cãrui fenomen religios sau sectã care
atacã mozaismul. Confundã creºtinis-
mul propovãduit de Iisus cu o banalã
erezie ca multe altele de dinaintea ei ºi
nu vede nici o problema în eradicarea
ei. Este convins  cã arestând ºi omo-
rând creºtini îºi face datoria faþã de
Dumnezeu. Dar Domnul are un plan ales
cu el.  Pe drumul spre Damasc, o lumina
îl orbeºte pe Saul. Cade cu faþa la pã-
mânt ºi orbeºte. Aude cuvintele:” “Sau-
le, Saule, de ce mã prigoneºti?” Eu, sã
te prigonesc? Nici mãcar nu ºtiu cine
eºti! “Eu sunt Iisus pe care tu îi prigo-
neºti!” Pe bunã dreptate, Pavel este
considerat “al doilea întemeietor al creº-
tinismului”, datoritã cãlãtoriilor lui mi-
sionare. Neobosit, aleargã din cetate în
cetate, din þarã în þarã, trâmbiþând slava
Învierii lui Hristos. Pune bazele comu-
nitãþilor creºtine, le rânduieºte preoþi ºi
episcopi, le viziteazã, le trimite sfaturi ºi
recomandãri practice în funcþie de pro-
blemele apãrute. Dupã doi ani de închi-

soare la Cezareea, uzitând de cetãþenia românã,
este dus la Roma sã fie judecat. Nu cunoaºtem
cu exactitate finalul vieþii sale. ªtim cã a fost
prizonier de douã ori la Roma, cã þelul  sau era
sã propovãduiascã în Spania ºi cã a murit de-
capitat la Roma, în anul 67, cu credinþa cã “Hris-
tos a înviat ºi s-a fãcut începãturã a celor ador-
miþi.” Pe cei doi Apostoli Biserica lui Hristos, îi
numeºte “mai întâi pe scaun ºezãtori ºi lumii
învãþãtori”. Ei stau pe scaunele pe care  le-a
pregãtit Hristos mai înainte de întemeierea lu-
mii  cãci au cucerit lumea, mai mult decât ar
putea s-o facã vreodatã un imperiu. Iar arma cu
care au luptat este imbatabilã, pentru cã de
atunci ºi pânã acum dragostea lui Hristos nu a
dat greº niciodatã. Amin.

PREOT LIVIU SÃNDOI

Ziua comunei Coºoveni a adus un
zâmbet localnicilor, prin consistentul
program de manifestãri, conceput de
primarul  Nicu Coandã, trecut prin destule
încercãri dupã dizolvarea ºi, apoi, recompu-
nerea Consiliului Local. Dacã, sâmbãtã
dimineaþa, au fost prevãzute întreceri
sportive, pe grupe de vârstã, pentru tinerii
comunei, dupã-amiazã, începând cu ora
18:00, un diversificat program artistic a fost
oferit celor vârstnici. Dintre soliºtii vocali
invitaþi, aplauzele prelungite au fost
reþinute de localnica  Luisa Turcu, talenta-
tã „foc”, ºi anunþatã  ca o certitudine a
muzicii populare din zonã. Printre invitaþi s-
au aflat ºi preºedintele PSD Dolj,  Claudiu
Manda¸ ºi primarul Craiovei,  Lia Olguþa
Vasilescu, preºedintele PSD Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Duminicã dimineaþa, în Sala
„Amfiteatru” a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, a avut loc
tragerea la sorþi a comisiilor de
examinare ºi evaluare pentru suc-

Începe BacalaureatulÎncepe BacalaureatulÎncepe BacalaureatulÎncepe BacalaureatulÎncepe Bacalaureatul
Astãzi, încep „marile bãtãlii”, la Baca-

laureat. Peste 5.600 de candidaþi, apro-
ximativ1.000 provenind din promoþiile
anterioare, vor intra, astãzi, în sãlile de
curs, pentru a susþine proba scrisã, la
Limba ºi literatura românã. În vederea

desfãºurãrii în bune condiþii a BAC-ului,
duminicã, 28 iunie, la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj, s-a desfãºu-
rat ºedinþa publicã de tragere la sorþi
pentru stabilirea Comisiilor de Examen,
precum ºi a celor  de Evaluare.

 S-a terminat Evaluarea Naþio-
nalã, s-au afiºat rezultatele prelimi-
narii, pe care le-am fãcut cunos-
cute, dar procesul respectiv nu se
terminã aici. Dupã prezentarea no-
telor obþinute de cãtre candidaþi, a
urmat depunerea contestaþiilor, re-
zolvarea acestora urmând sã fie
fãcutã pe 30 iunie. Ulterior, calen-
darul admiterii în învãþãmântul li-
ceal îºi va urma cursul.

Dupã afiºarea rezultatelor pre-
liminarii ale Evaluãrii Naþionale,
susþinute de cãtre absolvenþii cla-
sei a VIII-a, prezentate ºi în coti-
dianul nostru, a urmat perioada
necesarã depunerii contestaþiilor.
Acestea s-au depus ºi, conform
datelor oferite de Comisia Jude-
þeanã de Evaluare, în Dolj au fost
depuse 581 de cereri de revizuire

S-a încheiat corectarea, s-au depus contestaþiile,
dar Evaluarea Naþionalã merge mai departe

þinerea examenului de Bacalaureat.
În salã ai fost prezenþi peste 100
de cadre didactice, care ºi-au de-
pus candidatura pentru participarea
la BAC, din diverse poziþii – preºe-

dinte, vicepreºedinte, membru al
comisiilor. Pe lângã componenþii
Comisiei Judeþene de Bacalaureat –
preºedinte, prof.  Nicuºor Cotes-
cu¸ inspector general adjunct al ISJ
Dolj; vicepreºedinte – prof.  Cris-
tian Moanþã, secretar – prof.  Ma-
tilda Blagu; ceilalþi membri ai co-
misiei, au mai fost prezenþi repre-
zentantul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, prof.  Marius
Bãlaºa;  Mihaela Popescu – emi-
sarul Asociaþiei pãrinþilor;  Mihnea
Barbu, cel care i-a reprezentat pe
elevi ºi care a ºi apãsat pe butonul
tragerii la sorþi. Preºedinþii Comisii-
lor de Examen au fost aleºi la sediul
Ministerul Educaþiei, în sarcina Co-
misiei Judeþene intrând numai vu-
cepreºedinþii ºi membrii Comisiilor.
Din pãcate, s-au înregistrat ºi ab-
senþe, din rândul celor care îºi de-
puseserã candidatura. Astfel, din cei
67 de doritori ai ocupãrii funcþiei de
vicepreºedinte, au lipsit 13, iar 27,
din totalul de 104 înscriºi pentru a
obþine calitatea de membru, au lip-
sit,  alþi 19 fiind exceptaþi de la tra-
gerea la sorþi, deoarece au fost ex-
traºi pentru alte funcþii.

16 Centre de examen
În judeþul Dolj, sunt organiza-

te 16 Centre de Examen, 12 din-
tre ele în Craiova. Conform me-
todologiei, schimbatã cu câteva
zile înainte de prima probã scri-
sã, evaluarea lucrãrilor se va face
în alte judeþe decât cele în care
elevii susþin examenul. Astfel,
conform celor prezentate în

ºedinþa publicã de duminicã, la
ªcoala nr.2 „Traian” Craiova se
vor strânge tezele venite din în-
treg judeþil, de aici plecând mai
departe, în altã zonã a þãrii, unde
vor fi repartizate pentru corecta-
re, iar, la Colegiul Naþional „Ni-
colae Titulescu” Craiova, va fi
constitui un Centru de Evaluare
pentru, la fel, alt judeþ.
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a notei obþinute, cele mai multe
(411) la Limba ºi literatura româ-
nã, restul fiind la Matematicã.

Calendar amplu
Programul Evaluãrii ºi, implicit

al Admiterii (unde nota obþinutã la
„Capacitate ” are pondere de 75%),
este cât se poate de amplu. Astfel,
pe 30 iunie va fi cunoscutã ºi re-
zolvarea contestaþiilor, urmatã de
afiºarea rezultatelor finale. Pe 3
iulie, va fi anunþatã ierarhia, la ni-
vel judeþean, a absolvenþilor de cla-
sa a VIII-a, urmatã, pânã a doua
zi, de eliberarea fiºelor de admite-
re pentru toþi candidaþii, iar, pânã
pe 7 iulie, trebuie completate opþi-
unile în fiºele de înscriere la liceu,
de cãtre absolvenþi ºi pãrinþii ac-
stora, asustaþi de cãtre diriginþi. Pe

8 iulie, va fi data limitã corectare a
datelor computerizate ºi corecta-
rea eventualelor greºeli de editare.
În ziua de 14 iulie, va avea loc re-
partizarea computerizatã a absol-
venþilor de clasa a VIII-a, care nu
împlinesc 18 ani pânã la data înce-
perii cursurilor anului ºcolar viitor.
Pe 15 iulie, se vor afiºa, în unitãþi-
le de învãþãmânt gimnazial, listele
cu cei repartozaþi, proveniþi din
ºcolile respective, ºi a tabelului cu
locurile neocupate în învãþãmân-
tul liceal de stat din judeþ. Între 16-
24 iulie, se vor depune dosarele de
înscriere la ºcolile în care candi-
daþii au fost repartizaþi.

Program ºi pentru „vocaþional”
Un program asemãnãtor au ºi

absolvenþii care u susþinut probe

de aptitudini. Astfel, pe 3 iulie, can-
didaþii trebuie sã depunã fiºele de
înscriere, eliberate de ºcoala de
provenienþã, la unitatea licealã unde
au fost declaraþi admiºi la probele
de aptitudini, în aceeaºi zi urmând
sã aibã loc ºi validarea. Pe 6 iulie,
de la liceele cu competenþã vocaþi-

onalã, se vor ridica, de cãtre can-
didaþii, care nu au fost admiºi la
clasele pentru care au susþinut pro-
be de aptitudini, în scopul partici-
pãrii la admiterea computerizatã în
alt judeþ sau prin înscrierea opþiu-
nilor la ºcoala de provenienþã, a fi-
ºelor de înscriere.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice a fãcut cunoscut faptul cã, în perioada
imediat urmãtoare, va scoate la concurs a
posturilor de inspector ºcolar general din 21
de judeþe, inclusiv Dolj. Posturile au rãmas
vacante, dupã ce, în primãvarã, la examina-

rea precedentã, mai mulþi candidaþi s-au retras, inclusiv reprezentanþii judeþului nostru,
din cauza modalitãþii inadecvate de susþinere a unui asemenea concurs. Deocamdatã,
nu a fost stabilitã data susþinerii examinãrii, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
trimis o notã telefonicã tuturor instituþiilor de învãþãmânt din teritoriu, pentru a li se
asigura, tuturor potenþialilor candidaþi la ocuparea funcþiei respective, a condiþiilor  ob-
þinerii documentelor necesare înscrierii în competiþie.
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Cartea Cartea Cartea Cartea Cartea „M-am nãscut Abel”„M-am nãscut Abel”„M-am nãscut Abel”„M-am nãscut Abel”„M-am nãscut Abel”,,,,,
lansatã astãzilansatã astãzilansatã astãzilansatã astãzilansatã astãzi
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” vã in-
vitã astãzi, ora 17.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, la
lansarea volumului „M-am nãscut Abel” al autorului Emi-
lian Mirea. Invitaþi în cadrul evenimentului sunt Gabriel
Coºoveanu, Nicolae Panea, ªtefan Vlãduþescu, Jean Bãi-
leºteanu, Constantin Mândruleanu ºi Viorel Pîrligras. Lan-
sarea va fi urmatã de un intermezzo muzical al violoncelis-
tului ºi compozitorului Mircea Suchici, solist instrumentist
al Filarmonicii „Oltenia”. Evenimentul este organizat de
biblioteca doljeanã împreunã cu Filiala Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România, sub egida Asociaþiei „Craiova –
Capitalã Culturalã Europeanã 2021”. MAGDA BRATU
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Anunþul a fost fãcut recent de
managerul teatrului craiovean, Mir-
cea Corniºteanu. „Vom fi foarte
onoraþi sã îl primim pe Ioan Holen-
der, celebrul director al Operei vie-
neze”, s-a exprimat acesta. «L-am
contactat la Viena ºi a acceptat ca
în luna septembrie, chiar când se
va desfãºura ediþia 2015 a Festiva-
lului „Enescu”, sã gãseascã o du-
minicã dimineaþã pentru noi. Ne-a
promis cã vine», a mai spus Cor-
niºteanu

Ioan HolenderIoan HolenderIoan HolenderIoan HolenderIoan Holender, director al Operei din V, director al Operei din V, director al Operei din V, director al Operei din V, director al Operei din Vienaienaienaienaiena
timp de peste 18 ani, invitat în septembrie latimp de peste 18 ani, invitat în septembrie latimp de peste 18 ani, invitat în septembrie latimp de peste 18 ani, invitat în septembrie latimp de peste 18 ani, invitat în septembrie la

Întâlnirile „SpectActor”Întâlnirile „SpectActor”Întâlnirile „SpectActor”Întâlnirile „SpectActor”Întâlnirile „SpectActor” de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova

Se referã la evenimentul din urmã cu 165 de
ani  douã importante lucrãri: ediþia din 1978 a
„Istoriei Teatrului Naþional din Craiova”,
apãrutã la Editura „Scrisul Românesc” ºi ela-
boratã de un colectiv sub coordonarea prof.
Florea Firan, ºi „Istoria Teatrului Naþional din
Craiova” apãrutã la Editura „Aius” în anul
2000, ca efort consistent al autorilor Alexandru
Firescu ºi Constantin Gheorghiu.

«Peremptorie trebuie sã rãmânã, credem, pen-
tru orice cercetãtor al istoriei acestei instituþii,
dovada, fãrã putinþã de tãgadã, lãsatã de Gheor-
ghe Chiþu, unul dintre cei mai aprigi susþinãtori
ai ideii de teatru profesionist, instituþionalizat,
în paginile publicaþiei „Vestitorul românesc”: „…
ziua de 29 iunie 1850 se nota în analele Cra-
iovei cu deschiderea teatrului”, zi când s-au
prezentat „douã comedii originale, „Dueluri-
le” ºi „Piatra din casã”, lucrate una de d. Cos-
tache Caragiali ºi alta de V. Alecsandri”. („Ves-
titorul românesc”, 1850, nr. 5-6, 18 iulie). Supozi-
þia unor critici teatrali cã prin „deschiderea Tea-
trului Naþional” trebuie sã înþelegem „deschide-
rea unei stagiuni noi”, ni se pare superfluã»,
scriu Firescu ºi Gheorghiu.

„Toþi actorii ºi toate care au avut roluri
au jucat cât se poate de bine, erau plini

de curaj ºi de voie bunã”
„Istoria” editatã în 1978 consemneazã cã

prezenþa în repertoriul anului 1850 a unei piese
de Costache Caragiale este o mãrturie indirec-
tã despre venirea acestui actor la Craiova în
acel an, cel puþin în lunile care au precedat spec-
tacolul inaugural de la 29 iunie. Despre reviri-
mentul excepþional produs prin fondarea tea-
trului craiovean, Gheorghe Ghiþu scria cu en-
tuziasm în acelaºi numãr din „Vestitorul româ-
nesc”, descriind atmosfera în care s-a desfãºu-
rat spectacolul inaugural: „Trupa românã ve-
selã de triumf cântã mai întâi în cor un imn de
bucurie ºi recunoºtinþã pentru toþi patronii
teatrului”, ca ºi pentru cei doi autori, Costa-
che Caragiale ºi Vasile Alecsandri, „douã indi-
vide înaintea cãrora scena românã se înclinã
cu respect ºi recunoºtinþã”.

ªi mai scrie Gheorghe Chiþu: „Toþi actorii ºi
toate care au avut roluri au jucat cât se poate
de bine, erau plini de curaj ºi de voie bunã.
Prezenþii celor dintâi nobili ºi a celui mai mult

Dupã ce, anul acesta, i-a pus faþã în faþã cu publicul craiovean pe jurna-
listul Ion Cristoiu, diplomatul Sergiu Celac, muzicianul Mãdãlin Voicu ºi
profesorul Adrian Nãstase, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” se pregãteº-
te sã primeascã la Întâlnirile „SpectActor” un invitat cu totul special. Este
vorba despre Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din
Viena, care a condus instituþia timp de peste 18 ani, actualul director
artistic al Festivalului Internaþional „George Enescu” de la Bucureºti.

Ioan Holender (n. 18 iulie 1935) a
pãrãsit Timiºoara, oraºul natal, dupã
ce a fost exmatriculat de la Politehni-
cã, din cauza unui discurs în timpul
revoltei studenþilor din 1956. Pe când
avea doar 24 de ani, s-a stabilit îm-
preunã cu tatãl sãu la Viena, unde
mama sa locuia deja. Imediat s-a în-
scris la Conservatorul de Stat din Vie-
na, studiind muzica clasicã între 1960
ºi 1962, dupã care a început sã cânte
ca bariton la teatrele de operã din Vie-
na, Klagenfurt ºi Sankt Polten (1962 -

1966). Din 1966 a devenit agent de
impresariat artistic ºi manager muzi-
cal la Agenþia de teatru „Starka”, pe
care a fãcut-o faimoasã în lumea ar-
tisticã ºi pe care a preluat-o dupã cât-
va timp, devenind „Agenþia de im-
presariat artistic Holender”.

În 1988 a fost numit secretarul ge-
neral al Operei din Viena ºi al Volkso-
per (Opera pentru popor), iar în 1992
– manager general al celor douã in-
stituþii. A fost director al Operei de
Stat din Viena între 1 aprilie 1992 ºi 30
august 2010, fiind director al celebrei
instituþii pentru cea mai lungã perioa-

dã din istoria Operei vieneze. Din 2007
este preºedinte ºi director artistic al
Festivalului Internaþional „George
Enescu” de la Bucureºti. Este mem-
bru de onoare al Academiei Române,
Doctor Honoris Causa al mai multor
universitãþi din þarã ºi strãinãtate ºi
Cetãþean de Onoare al mai multor ora-
ºe, între care Timiºoara ºi Cluj-Napo-
ca. În 2010 a primit Medalia de Onoa-
re în aur a oraºului Viena.

«În octombrie, la Întâlnirile „Spec-
tActor” va veni o altã mare persona-
litate de data aceasta a medicinei ro-
mâneºti, prof. Ioanel Sinescu, recto-

rul Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie „Carol Davilla” din Bucureºti
ºi un mare urolog», a mai anunþat
managerul Naþionalului craiovean
Mircea Corniºteanu. Întâlnirile
„SpectActor” reprezintã un eveni-
ment cultural iniþiat în anul 2009 de
Teatrul Naþional din Craiova. În ca-
drul acestuia sunt programate con-
ferinþe ºi discuþii cu publicul ale unor
personalitãþi din lumea culturalã ro-
mâneascã. Între cei care au confe-
renþiat pânã în prezent se regãsesc
Ion Caramitru, Radu Beligan, Solo-
mon Marcus, Rãzvan Theodorescu,
Matei Viºniec, Gabriela Adameºtea-
nu, ASR Radu al României, Dan Gri-
gore, Cristian Þopescu, George
Banu, Adrian Cioroianu, Dan C. Mi-
hãilescu, Dorel Viºan, Emil Constan-
tinescu, Dumitru Radu Popescu,
Lucian Boia, Nae Caranfil, Cristian
Tudor Popescu º.a.

TTTTTeatrul Naþional din Craiova –eatrul Naþional din Craiova –eatrul Naþional din Craiova –eatrul Naþional din Craiova –eatrul Naþional din Craiova –
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„Craiovei îi trebuie un teatru ºi aceastã trebuinþã din
zilele d-lui Bibescu devenise acum o necesitate – o nea-
pãratã trebuinþã – o condiþiune fãrã care nu se putea
sau deºi se putea, se putea urât ºi supãrãtor; (…) lipsea
oamenilor ceva ºi acel ceva era teatrul”. Pledoaria îi
aparþine cãrturarului ºi omului politic Gheorghe Chiþu,
fost primar al Craiovei între 1862 ºi 1864, ºi era fãcutã
pentru înfiinþarea actualului Teatru Naþional „Marin

Sorescu” din Craiova. Tot el descrie cu entuziasm atmo-
sfera în care s-a desfãºurat spectacolul inaugural. 29
iunie 1850 este data la care cronicarii vremii au consem-
nat deschiderea oficialã a teatrului, astãzi instituþia mar-
când, aºadar, împlinirea a 165 de ani de existenþã. Actual-
mente, Naþionalul craiovean este prezent în rândul mari-
lor teatre ale lumii prin premiile ºi distincþiile obþinute
de-a lungul timpului pe toate meridianele.

public dau puteri noi acestor talente june care
nu au trebuinþã decât de încurajare ca sã poa-
tã veni la perfecþiunea doritã. Este de prisos a
mai spune cine dintr-înºii au excelat, reputa-
þia acelora este destul de lãþitã ºi numele s-
lor, destul de bine cunoscute. Afarã de aceas-
ta faptele vorbesc de la sine ºi fiecare are ochi
sã vadã ºi urechi sã audã”.

Craiovei „îi trebuia spectacole de
acelea care îndulcesc viaþa cugetãtori-
lor ºi pun în miºcare spiritul ºi imaginaþia”

Articolul publicat în urmã cu 165 de ani evi-
denþiazã calitãþile remarcabile de critic teatral al
acestui cãrturar ºi om politic – primar al Craiovei,
ministru al Lucrãrilor Publice ºi al Instrucþiunii ºi
Cultelor, parlamentar. Totodatã, el deschide se-
ria unor cronici teatrale succesive asupra spec-
tacolelor noului teatru. Dorinþa sa de a fonda un
asemenea lãcaº de educaþie ºi culturã este viu
argumentatã: «În Craiova era acum un public
numeros care, sãtul de plãcerile vieþii materiale
ºi dezgustat de urâcioasa monotonie, dorea cu
ardoare sã guste ºi sã cerce ºi niºte alte plãceri,
cu mult mai sublime – cu mult mai morale. Publi-
cul Craiovei nu se mai mulþumea acum numai de
petrecerile acelea copilãreºti care trec îndatã
nelãsând dupã sine decât urâtul ºi dezgustul, îi
trebuia spectacole de acelea care îndulcesc via-

þa cugetãtorilor ºi
pun în miºcare spiri-
tul ºi imaginaþia;  îi
trebuie o ºcoalã care sã-i dea lecþiuni de acelea
care transportã pe muritori în regiunile lumii ide-
ale prin care voiagiazã numai cei ce cunosc vir-
tutea ºi iubesc lumina; cu un cuvânt Craiovei îi
trebuie un teatru ºi aceastã trebuinþã din zilele d-

lui Bibescu devenise
acum o necesitate – o
neapãratã trebuinþã – o
condiþiune fãrã care nu
se putea sau deºi se pu-
tea, se putea urât ºi su-
pãrãtor; teatrul era aºa
de necesariu ca ºi lumi-
na aurorei dupã o noap-
te lungã; ca ºi dulcea
primãvarã dupã o iarnã
grea, lipsea oamenilor
ceva ºi acel ceva era te-
atrul; gândeau oamenii
la ceva ºi acel ceva era
teatrul. (…) În sfârºit
timpul veni ca Craiova
sã treacã din aceastã
viaþã urâcioasã într-alta
mai dulce – mai variatã
– mai pasionatã – mai

sintimentalã ºi de o datã i se anunþã cã Teatrul
Naþional ºi-a deschis porþile sale”.

Mãrturii despre începuturile de la
Craiova, în biblioteca istoriei teatrale
Printre cei care situeazã începuturile teatru-

lui craiovean în 1850 se aflã ºi Al. Olãreanu,
care afirmã în lucrarea sa „Însemnãri pentru o
istorie a teatrului craiovean”, citatã în ediþia
1978 „Istoriei” publicate de „Scrisul Românesc”,
cã „manifestãrile de artã dramaticã la Craiova
dateazã din anii 1850, iar primii ce ºi-au propus
sã formeze în acest oraº o trupã de teatru, dor-
nicã de atenþiunea societãþii de pe atunci, au
fost artiºtii C. Caragiale ºi Mihãileanu, veniþi
de la Bucureºti”. Al. Olãreanu lasã de înþeles
cã în anii anteriori lui 1850 a început o activita-
te teatralã care va deveni apoi demnã de aten-
þie. „Însemnãrile lui Al. Olãreanu confirmã, în
mod indirect, teza despre începuturile organi-
zãrii teatrale profesioniste la Craiova în 1848

sau 1849”, concluzioneazã colectivul de autori
al lucrãrii editate în ’78, din care au fãcut parte
Claudia Dimiu, Florea Firan, Al. Firescu, C.
Gheorghiu, Medeea Ionescu, Ion Pãtraºcu ºi
Ion Schintee.

În acest sens se exprimã ºi I. Thãnãsescu,
actor în trupa începuturilor, care aratã cã, în
1848, Costache Caragiale, Costache Mihãilea-
nu, Costache Serghie „ºi alþi artiºti români dupã
timpul acela” vin la Craiova, „spre a nu fi în-
chiºi, surghiuniþi, trimiºi la mãnãstiri sau expa-
triaþi de cãtre administraþia de atunci” ºi obþin
învoire „de a juca teatru în ªcoala cea mare”.
Tot despre începuturile teatrului din Craiova,
Mihai N. Belador, artist al teatrului ieºean, a
consemnat în volumul de istorie teatralã apãrut
la editura craioveanã „Ignat ºi Ralian Samitca”
– citat de Firescu ºi Gheorghiu – fondarea tea-
trului din Bãnie la 1850: „La anul 1850, Caragial-
ly pleacã cu trupa de teatru la Craiova, unde
pentru prima oarã instaleazã teatru în mijlocul
bucuriei ºi admiraþiei oltenilor! Bine primiþi, co-
mediile mai cu seamã aveau mare succes ºi toþi
boierii craioveni se sileau care mai de care a-i
invita pe la casele lor ºi a-i ospãta”.

***
Deosebit de interesant, pentru cã aduce infor-

maþii utile pentru cunoaºterea moravurilor epocii,
a preocupãrilor de culturã ºi împrejurãrilor creãrii
teatrului, este textul „Chibzuire de zidirea unui
teatru în oraºul Craiova dupã sfãtuirea a mai
multor persoane doritoare de asemenea între-
prinderi”, datat 9 iulie 1850. Se afirmã în acesta,
printre altele, cã „oraºul nostru încã în mai mul-
te rânduri ºi-a dat silinþa a înfiinþa acest edifi-
ciu” – adicã un local al teatrului –, „însã nu s-a
putut realiza acest lucru”. „În lipsa unul local
propriu al teatrului, reprezentaþiile trupelor strãi-
ne ºi trupelor de amatori s-au dat în cele douã sãli,
în care era posibilã înjghebarea unei scene, la ªcoa-
la Lazaro-Oteteliºanu ºi la ªcoala Centralã”, mai
scrie „Istoriei Teatrului Naþional din Craiova”
apãrutã la Editura „Scrisul Românesc”. Actualul
sediu al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, aºa
cum îl cunosc craiovenii astãzi, ca un adevãrat
simbol al oraºului, creaþie a arhitectului Alexan-
dru Iotzu, a fost inaugurat în anul 1973, fiind ridi-
cat pe locul fostei pieþe centrale a oraºului.
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Criza greacã: Undã verdeCriza greacã: Undã verdeCriza greacã: Undã verdeCriza greacã: Undã verdeCriza greacã: Undã verde
pentru „Grexit”?pentru „Grexit”?pentru „Grexit”?pentru „Grexit”?pentru „Grexit”?

Grecia este deja pe drumul pã-
rãsirii euro ºi scenariul pare tot
mai probabil, deºi se încearcã
evitarea lui. Vineri seara, Alexis
Tsipras ºi guvernul sãu de stânga
radicalã, aliatã dreptei naþionalis-
te, ºi-a surprins partenerii euro-
peni prin anunþarea unui referen-
dum, pentru 5 iulie a.c., dupã re-
futzul ultimelor propuneri de re-
forme vizând consolidarea buge-
tarã, de fapt exigenþe ale credito-
rilor (CE, BCE, FMI), în schim-
bul unor ajutoare financiare vita-
le. La Bruxelles s-a denunþat ime-
diat „iresponsabilitatea” acestui
apel la referenedum. Confuzia
este maximã. Sâmbãtã, 27 iunie
a.c., la Bruxelles, ministrul olan-
dez al Finanþelor, Jeroen Dijssel-
bloem, ºeful eurogrupului, a anunþat cã ne-
gocierile au fost încheiate. Acum, pe de o
parte miniºtrii de Finanþe din zona euro au
anunþat cã nu prelungesc al doilea plan de
ajutor acordat Greciei în 2012, începând cu
30 iunie a.c, Atena putând intra în incapaci-
tate de rambursare a 1,6 miliarde de euro
cãtre FMI – termen de scadenþã, marþi – pe
de altã parte, BCE, aflatã în prima linie, poa-
te continua susþinerea sistemului bancar
grec, solvabil, dar confruntat cu o crizã de
lichiditãþi, augmentatã prin retrageri masive
de depozite de cãtre antreprenori ºi parti-
culari. Întrebarea care se pune este urmã-

toarea: ce semnificaþie poate avea pentru
greci votul virtual din 5 iulie a.c., pe un plan
expirat? Miniºtrii de Finanþe din zona euro
refuza, deja au stabilit, prelungirea planului
de ajutor pânã dupã referendum, aºa cum
ceruse Alexis Tsipras, ceea ce înseamnã cã
se pregãtesc de „Grexit”. Nimeni nu doreº-
te sã cedeze, considerând cã ar fi vorba de
un ºantaj al Greciei. Se estimeazã cã deci-
zia este exclusiv greacã. Fãrã un control al
capitalului (limitarea retragerii de bilete sau
de viramente), bãncile greceºti s-ar putea
închide peste câteva zile, antrenând un ade-
vãrat coºmar. Dificil de ºtiu dacã referen-

dumul propus de Alexis Tsipras
se va concretiza realmente. Ori-
cum, consecinþele unui Grexit,
pentru economia greacã, sunt
controversate. În primul rând,
incerte sunt ºi efectele unei noi
monede, care va trebui imprima-
tã, fiindcã exporturile ar putea fi
limitate. Complicaþiile sunt enor-
me. Criza greacã nu este doar de-
spre Grecia ºi datoria ei, este ºi
o confruntare Bruxelles-guverne
naþionale. Într-un asemenea con-
text, fostul director al FMI, Do-
menique Strauss-Kahn, care se
afla în funcþie la începutul crizei
greceºti, a pãrãsit tãcerea, cerând
europenilor sã accepte „o sus-
pendare temporarã a plãþilor, cã-
tre Atena, dar aceasta sã benefi-

cieze de o mare extindere a maturitãþilor ºi
chiar o reducere nominalã masivã a dato-
riilor în ce priveºte instituþiilor publice”.
ªi mai spune aºa DSK: „FMI a subestimat
gravitatea crizei greceºti ºi slãbiciunea in-
stituþiilor din aceastã þarã. Nu era o pro-
blemã clasicã de balanþã contabilã”. În fine,
acelaºi DSK mai criticã caracterul inept ºi
dezastruos al ajustãrilor bugetare severe,
care au fost regulã în zona euro, în plinã
crizã. „Forþând guvernul grec sã cedeze, se
creeazã un precedent tragic pentru demo-
craþiile europene ºi putem avea, în marº, o
reacþie incontrolabilã”.

O explozie survenitã sâmbãtã
într-un parc acvatic din Taiwan
s-a soldat cu peste 500 de rãniþi,
dintre care 200 grav, când o pul-
bere coloratã proiectatã asupra
mulþimii a luat foc. Potrivit direc-
torului adjunct pe probleme sani-
tare din oraºul New Taipei, situat
în apropiere de capitala taiwane-
zã, 509 persoane au fost rãnite în
explozie, dintre care 188 în mod
grav. Bilanþul creºte pe mãsurã ce
persoanele rãnite se prezintã chiar
ele la spital. Bilanþul anterior era
de peste 200 de persoane, dintre
care mai mult de 90 în stare gra-
vã. “Explozia ºi incendiul au fost

Marea Britanie:

Extremiºtii

islamiºti ar

putea comite

noi atacuri

Marea Britanie averti-

zeazã cã extremiºtii isla-

miºti ar putea comite noi

atacuri asupra staþiunilor

turistice din Tunisia dupã

ce un bãrbat înarmat a

ucis 39 de persoane, dintre

care cel puþin 15 britanici,

în cel mai sângeros atentat

de acest fel din istoria

modernã a acestei þãri

africane. Atacurile ar

putea fi comise de ”persoa-

ne individuale care nu sunt

cunoscute autoritãþilor ºi

ale cãror acþiuni se inspi-

rã, datoritã reþelelor de

socializare, din cele ale

grupurilor teroriste”, a

precizat duminicã Ministe-

rul britanic de Externe,

într-o nouã atenþionare de

cãlãtorie.

Aproape 500

de francezi se

aflã, în prezent,

pentru jihad

în Irak ºi Siria

(servicii)

Serviciile franceze de

combatere a terorismului

au identificat 473 de

persoane plecate din

Franþa ºi care se aflã în

prezent în zone de jihad,

în Irak ºi Siria, indicã un

bilanþ stabilit, în aceastã

sãptãmânã, ºi care a fost

comunicat sâmbãtã de o

sursã apropiatã dosarului.

A fost înregistratã moartea

a altor 119, în timp ce

serviciile au reperat încã

217 persoane revenite în

Franþa dupã ce-au fost în

Irak ºi Siria. Adãugându-

le pe cele care sunt în

drum spre zonele de jihad

sau care ºi-au exprimat

dorinþa de a merge în

astfel de locuri, numãrul

se ridicã la circa 1.800 de

persoane.

Cea mai veche centralã nu-
clearã dintre cele aflate în func-
þiune în Germania a fost închi-
sã în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, în cadrul unui plan
iniþiat în urmã cu patru ani de a
renunþa la toate reactoarele nu-
cleare pânã în 2022. Ministerul
Mediului din landul Bavaria a
anunþa t  dumin icã ,  po t r iv i t
agenþiei DPA, cã reactorul Gra-
fenrheinfeld a fost închis în
cursul nopþii, aºa cum era pro-
gramat .  Reac toru l  Grafen-
rheinfeld a intrat în funcþiune
în 1981 ºi este primul care se
închide dupã 2011, când Ger-

Taiwan: Explozia dintr-un parc acvatic
s-a soldat cu peste 500 de rãniþi

provocate de jeturile de pulbere.
Aceasta s-ar fi putut declanºa de
la cãldura spoturilor luminoase de
pe scenã’’, a explicat un purtãtor
de cuvânt al pompierilor din lo-
calitatea New Taipei. Explozia a
avut loc în timp ce sute de per-
soane se aflau în parcul de dis-
tracþii acvatice “Formosa Fun
Coast”, din localitatea situatã în
apropiere de capitala taiwanezã.-
Televiziunea localã a arãtat ima-
gini cu scena în flãcãri ºi cu o
mulþime ce încerca sã fugã, oa-
menii fiind îmbrãcaþi doar în cos-
tume de baie ºi acoperiþi de pul-
bere coloratã.

Cea mai veche centralã nuclearã din Germania a fost închisã
mania a oprit funcþionarea ce-
lor mai vechi opt reactoare din
totalul de 17, în urma dezas-
trului nuclear de la Fukushima,
din Japonia. Urmãtorul care se
va închide va fi unul dintre cele
douã reactoare de la centrala
Gundremmingen din Bavaria,
încetarea activitãþii fiind prevã-
zutã pentru sfârºitul lui 2017.
Celelalte reactoare nucleare din
Germania vor fi închise pânã la
sfârºitul lui 2022. Germania in-
tenþioneazã sã genereze 80 la
sutã din electricitatea pe care o
consumã din surse regenerabi-
le pânã în 2050.
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Detectivii din California

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Sezonul doi din serialul de suc-
ces se centreazã acum pe un
criminal care acþioneazã într-un
oraº murdar ºi corupt dintr-un
district al Los Angeles-ului. În
rolurile principale vor apãrea Colin
Farrell, Vince Vaughn, Rachel
McAdams ºi Taylor Kitsch. Serialul
mai surprinde cu un nou caz ºi o
nouã distribuþie. O crimã bizarã
reuneºte trei ofiþeri ºi un criminal
iscusit, iar fiecare dintre ei trebu-
ie sã descifreze mai multe teorii…

Glonþ în cap

Se difuzeazã la Pro Tv,
21:30

Bullet to the Head spune poves-
tea lui Jimmy Bobo (Sylvester
Stallone), un asasin din New
Orleans, care face echipã cu un
detectiv din New York într-o
investigaþie de proporþii, ce-i
poartã de pe aleile laturalnice ale
oraºului New Orleans pânã pe
coridoarele puterii din Washing-
ton D.C.. Neobiºnuitul cuplu,
format în urma unor crime oribile
care au afectat vieþile amânduro-
ra, este decis sã nu lase pe
nimeni sã-i stea în cale. Pentru a
se razbunã, cei doi sunt în stare
sã sacrifice totul.

N-am uitat ce-ai fãcut
asta-varã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

ªtiu ce ai fãcut astã-varã a
fost unul dintre filmele hor-
ror responsabile pentru
consacrarea genului în anii
'90, scenaristul Kevin Wil-
liamson devenind proverbial
prin operele sale violente
ºi ciudate. N-am uitat ce
ai fãcut astã-varã este
o continuare a horrorului
din 1997...

LUNI - 29 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
09:55 Starea naþiei
10:50 Teleshopping
11:30 Galeria Uffizi
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Împreunã astã searã
18:40 Fãrã compromisuri
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naþiei
23:10 Diamantul pierdut
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
01:10 Împreunã astã searã
02:40 Connor sub acoperire (R)
2009, Canada, Familie
03:30 Sport
03:45 Telejurnal
04:35 Gala Umorului
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:10 Pescar hoinar
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Un pian pentru Lipatti
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Poveste din Palm Beach
1942, Comedie, Romantic
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Admirabila tãcere-

Alexandru Mironescu
20:10 Emigranþii
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Filmul de artã
23:20 Zona
2007, Mexic, Dramã, Thriller
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
01:50 5 minute de istorie
02:00 Memorialul Durerii

TVR 2

07:35 Joc riscant
09:10 Þeapã în stil american
11:30 Clopoþica ºi Zâna Pirat
12:50 Man of Steel: Eroul
15:15 Picasso, artist si demon
17:20 Pe platourile de filmare
17:50 Ofertã irezistibilã
20:00 Detectivii din California
21:00 În pragul dezastrului
21:30 Jucãtorii
22:00 În afara legii
23:55 Ultima dorinþã a lui Nobel
01:30 Prietenie mortalã
03:00 ...ºi ne izbãveºte de Cel

Rãu...
05:00 Detectivii din California
06:00 Man of Steel: Eroul

HBO

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

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

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

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

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

Mister
02:30 Glonþ în cap (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
04:00 Istorie în farfurie (R)
2009, Marea Britanie, Docu-

mentar
04:45 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

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

08:00 La bloc (R)
09:30 La bloc
11:15 Numai îngerii au aripi
13:45 Cum s-a scufundat

Laconia
15:45 Raþiune ºi simþire (R)
18:30 Noul Domn Jordan
20:30 Bãrbatul ideal
22:30 N-am uitat ce-ai fãcut astã-

varã
00:30 Casa celor 13 fantome

(R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

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

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

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
08:20 Jurnalul STV Junior (R)
09:00 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

design (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Flavours, 3 bucãtari
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
20:30 Experiment periculos
2002, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Experiment periculos

(R)
2002, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, Thriller
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Casa: construcþie ºi

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Pranked. Farsa secolului!
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat,
Dupã-amiazã averseluni, 29 iunie - max: 26°C - min: 14°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 29 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CSM Progresul Bãileºti, cu

sediul în localitatea Bãileºti, str.A-
na Ipãtescu, nr.1, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacante,
de: -1 post Antrenor fotbal, studii
medii, normã întreagã, perioadã
nedeterminatã, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 21 iulie 2015, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 24 iulie 2015,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii
specifice: -studii medii absolvite
cu diplomã de bacalaureat ºi car-
net de antrenor fotbal sau acte do-
veditoare pentru calificarea antre-
nor fotbal; -sã nu fi fost sancþio-
nat disciplinar la locurile de mun-
cã anterioare. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþu-
lui în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Sala Sporturilor Ada
Nechita din Bãileºti. Relaþii supli-
mentare la sediul: Sala Sporturi-
lor Ada Nechita din Bãileºti, per-
soanã de contact: Duinea Florin
Mugurel, telefon: 0763.558.651, E-
mail: florinduinea@yahoo.com

ANUNÞ: Primãria comunei
Cernãteºti, CIF 4553712, cu se-
diul în satul Cernãteºti, comu-
na Cernãteºti, str. Principalã, Nr.
99, judeþul Dolj, prin prezenta
anunþã publicul interesat de
promovarea investiþiei: Execu-
tare puþ forat de adâncime în
satul Cernãteºti, comuna Cer-
nãteºti, judeþul Dolj.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei
funcþii publice de conducere vacante:

- director executiv adjunct la Poliþia Localã a Municipiului Craio-
va – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 31.07.2015 – proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 3 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.
Proaspãt pensinatã,
doresc sã îngrijesc
copil. Telefon: 0728/
064.730.

OFERTE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
CONTABIL. TE-
LEFON: 0769/
052.459.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, aco-
periº tablã, tablã cu-
tatã, jgheaburi, bur-
lane, parazãpezi,
Lindab, glafuri, tobo-
gane, dulgherie. Te-
lefon: 0747/109.594.
Reparaþii instalaþii
sanitare ºi canaliza-
re. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0728/824.470.
Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.

CASE
Vând  3 case în co-
muna Lipovu cu îm-
bunãtãþiri, teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.

Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãiþa.
Telefon: 0748/503.599
Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþi-
le, ultramodernã. Te-
lefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
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Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar te-
ren arabil, cu cadas-
tru fãcut, în comuna
Orodel - Dolj. Tele-
fon: 0770/336.014.
Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã 6000
mp, intravilan, curþi,
construcþii, Pieleºti. Te-
lefon: 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, ben-
zinãrie, deschidere
35 m. Telefon: 0762/
109.595.
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldico,
15 Euro mp negocia-
bil. Telefon: 0745/
867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã
din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884

Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã în Craioviþa
Nouã sau împre-
jurimi. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabrica-
þie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
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. Auto-
turismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.
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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.

SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie
2009, 1,6 benzinã,
unic proprietar, pro-
prietar, particular. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând douã vaci cu
lapte, una gestantã
ºi alta cu viþel ( o sãp-
tãmânã). Telefon:
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. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmu-
rã 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 pen-
tru arat cu boi. Tele-
fon: 0251/421.727.

Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon:
0770/363.703.

Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame
cu puiet - Podari, tele-
fon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã mu-
zicalã stereo, calcula-
tor indstruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 29 iunie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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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,
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

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

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 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 ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
CUMPÃR cupoane
veteran. Telefon:
0764/242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã chirie
avantajoasã. Tele-
fon: 0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875

Apartament ultra-
central, ultralux, mo-
bilier nou, ultramo-
dern, A.C., internet,
toate dotãrile, posibil
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 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
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.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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Mult aºteptata semifinalã de la
Copa America – Chile 2015, din-
tre Argentina ºi Brazilia, nu se þine!
Dacã naþionala “pumelor” a reºit
sã-ºi respecte în cele din urmã
statul de favoritã, eliminând, vi-
neri noapte, Columbia, 5-4 la lo-
vituri de departajare (0-0 la capã-
tul celor 90 de minute, la CA nu
se joacã ºi prelungiri), Selecao a
capotat, o zi mai târziu, tot dupã
penalty-uri, în faþa reprezentati-
vei din Paraguay (1-1, 3-4). Pa-
raguayenii devin astfel o adevã-
ratã piazã rea pentru brazilieni,
dupã ce îi scoseserã în acelaºi
mod din competiþie ºi în sferturi-
le precedentei ediþii (0-0, 2-0),
unde au ajuns pânã în finalã, pier-
dutã în faþa Uruguay-ului.

Luând-o pe firul ostilitãþiilor,
Argentina a fost echipa mai bunã
în partida disputatã la Vina del
Mar, Columbia nereuºind sã þinã
mai deloc ritmul impus de vice-
campioana mondialã. Doar graþie
lui Ospina, care a fãcut adevãrate
minuni între buturi, au ajuns ele-

COPA AMERICA

Doar Argentina a supravieþuit loteriei penalty-urilor

Brazilia “boicoteazã” finala din semifinaleBrazilia “boicoteazã” finala din semifinaleBrazilia “boicoteazã” finala din semifinaleBrazilia “boicoteazã” finala din semifinaleBrazilia “boicoteazã” finala din semifinale
vii lui Jose Pekerman la execuþiile
de la punctul cu var. Acolo s-a
mers cap la cap pãnã la 3-3 (Ja-
mes Rodriguez, Falcao, Cuadra-
do / Messi, Garay, Banega), dupã
care Muriel a ratat ºi Argentina
avea prima ºansã. Lavezzi a fãcut
4-3, Cardona a egalat, dar Biglia
n-a rezistat presiunii de a-ºi duce
formaþia în semifinale. La execu-
þiile “pe obligate”, Zuniga, Rojo ºi
Murillo au ratat ºi ei. “Apaºul”
Tevez a dus Argentina în penulti-
mul act, pãstrând speranþele “pu-
melor” la cucerirea primului titlu
major dupã 22 de ani, când cuce-
reau aceeaºi Copa America.

Cât priveºte partida dintre Bra-
zilia ºi Paraguay, de la Concep-
tion, fotbaliºtii lui Dunga au des-
chis scorul repede, prin Robinho,
în minutul 15, ºi sã pãrea cã va fi
un joc de-a ºoarecele cu pisica.
Nici pe departe! Selecao a dispã-
rut ulterior din joc, iar egalarea a
venit meritat, Derlis Gonzales (72)
transformând un penalty, dupã un
henþ al lui Thiago Silva.

De la punctul cu var, Fernan-
dinho i-a readus din nou în avantaj
pe brazilieni, Martinez a înscris ºi
el, pentru ca apoi Everton Riberi-
ro, deºi trimesese portarul în col-
þul opus, sã nu cadreze. Au urmat
trei reuºite, Caceres, Miranda ºi
Bobadilla (3-2 Paraguay), inainte
ca Douglas Costa, recent înrolat
de Bayern Munchen pentru 30 de
milioane de euro, sã nu prindã nici
el cadrul porþii. Roque Santa Cruz
s-a trezit în postura de a deveni
erou naþional, numai cã a luat la
þintã peluza. Coutinho a mai dat
ceva speranþe brazilienilor, deve-
nite deºarte însã dupã execuþia
aceluiaºi Derlis Gonzales.

Aºadar, Argentina ºi Paraguay
se vor întâlni într-una din semifi-
nalele Copei America (marþi spre
miercuri, 2:30, Digi Sport 1).

La noapte aflãm prima echipã
ce va lupta cu trofeul pe masã

Cealaltã semifinalã propune la
noapte (2:30, Digi Sport 1) duelul

dintre Chile ºi “bronzul” din 2011,
Peru. Fapt devenit posibil dupã ce
gazdele au eliminat pe Uruguay (1-
0), iar incaºii pe Bolivia 3-1. La
meciurile directe Chile conduce cu
41 la 21, alte 15 încleºtãri închein-
du-se remizã. În ultimele 10 dis-
pute, chilienii au învins de 9 ori ºi
au pierdut o datã. Cel mai recent,

cele douã s-au aflat faþã în faþã într-
un amical disputat în 10 octom-
brie anul trecut, 3-0 pentru Chile
pe terenul propriu din Valparaiso
(Edu Vargas 2, Medel). Chile ºi
Peru s-au întâlnit ºi la precedenta
ediþie, 1-0 în grupe în favoarea
gazdelor acestui turneu final (au-
togol Carillo, min. 90+2).

Simona Halep, locul 3 WTA, a
declarat cã este încrezãtoare cã
poate juca un tenis bun la turneul
de la Wimbledon ºi considerã cã
faptul cã ºi-a îmbunãtãþit serviciul
o poate ajuta în competiþia ce se
va disputa pe iarbã, a notat, ieri,
site-ul oficial al prestigioasei com-
petiþii londoneze, care va fi de azi
ºi pânã în 12 iulie (Digi Sport).

“Nu am avut un sezon bun pe
zgurã în acest an. Am fost deza-
mãgitã când am pierdut în turul

doi la Roland Garros. Poate eram
obositã psihic ºi poate de aceea
am avut de pierdut pe zgurã. Nu
am jucat tenis timp de aproxima-
tiv cinci zile, ceea ce a fost foarte
bine. M-am relaxat. Mi-am spus
cã trebuie sã mã bucur din nou de
tenis, sã muncesc mult în fiecare
zi. Aºa cã am început sã muncesc
ºi mai mult. Acum sunt încrezã-
toare cã pot juca din nou un tenis
bun. (...) Îmi place jocul rapid.
Evoluez cu încredere. Mi-am îm-

bunãtãþit mult servi-
ciul, ceea ce mã poa-
te ajuta acum pe iar-
bã”, a spus Halep, se-
mifinalistã anul trecut
la All England Lawn
Te n n i s & C r o q u e t
Club.

Simona Halep va
juca în primul tur la
Wimbledon cu Jana
Cepelova din Slova-
cia, locul 106 WTA.
Iatã cu cine vor ºi
celelalte românce: Iri-
na-Camelia Begu (nr.
30) – Daria Gavrilo-
va (Rusia, nr. 41),
Monica Niculescu (lo-
cul 46) – Monica Puig
(Puerto Rico, nr. 91),
Alexandra Dulgheru
(locul 59) – Kristina
Mladenovic (Franþa,
locul 37 WTA) ºi An-
dreea Mitu (nr. 70) -
Olga Govorþova (Be-
larus, locul 122).

Halep, optimistã înaintea debutului
la Wimbledon: “Sunt încrezãtoare
cã pot juca din nou un tenis bun” Campionatul European Under 21, gãzduit de Ce-

hia, ºi-a desemnat, sâmbãtã, finalistele, pentru titlul
suprem urmând  a se bate Portugalia ºi Suedia. Lusi-
tanii au pãºit primii în actul final, dupã ce au distrus
practic Germania, scor 5-0, la Olomouc. ªi asta în
contextul în care nemþii, pregãtiþi de fostul internaþio-
nal Hort Hrubesh, s-au putut baza pe mai mulþi jucã-
tori care au trecut pe la „echipa mare” sau se aflã în
anticamera acesteia, cum ar fi goalkeeper-ul Mark-
Andre ter Stegen (FC Barrcelona), Kevin Volland (Hof-
fenheim), Emre Can (Liverpool), Matthias Ginter
(Dortmund) sau Nico Schulz (Hertha Berlin).

Bernardo Silva, jucãtor la AS Monaco, a avut o
prestaþie strãlucitoare, deschizând scorul în minutul
25, pentru a se afla apoi la originea altor trei reuºite,
semnate de Ricardo Pereira (33), Ivan Cavaleiro

Scoruri categorice în penultimul act al Europeanului U21!
Portugalia ºi Suedia îºi vor disputa titlul suprem

(45+1), Joao Mario (46). Bomboana de pe tortul
umilinþei “Mannschaft-ului”, care surclasa cu un 8-0
formaþia tricolorã în preliminariile acestui turneu fi-
nal, a fost pusã de Ricardo Horta, în mintul 71. Nemþii
au încheiat meciul ºi în inferioritate numericã, rezer-
va Leonardo Bittencourt fiind eliminat în minutul 75,
pentru cumul de galbene.

Tot 5 goluri s-au înscris ºi în cealaltã semifinalã,
una eminamente nordicã, Suedia învingând cu 4-1, la
Praga, pe Danemarca. Totuºi, a existat suspans pânã
cãtre final, mai exact pânã în minutul 83, când omul
lui Palermo, Robin Quaison, a dus scorul la 3-1. Sco-
rul a fost deschis de atacantul John Guidetti (23),
legitimat la Manchester City, Simon Tibling l-a majo-
rat aproape instantaneu (26), dupã care danezii, vii-
tori adversari ai echipei noastre în preliminariile Euro

2017, au reintrat în joc odatã cu
reuºita Uffe Bech (63). Oscar
Hiljemark a închis tabela, în pre-
lungiri (90+5).

Finala dintre Portugalia ºi Su-
edia, programatã mâine searã de
la ora 21:45, în direct la Dolce
Sport, este o reeditare a meciu-
lui din runda finalã a grupei B,
meci încheiat nedecis, 1-1. Se
întâmpla miercuri, când ibericii
deschideau scorul în minutul 82,
pentru ca scandinavii sã revinã
7 minute mai târziu. Un gol ce
le-a adus o calificare in extremis,
suedezii devansând Italia graþie
meciului direct (2-1).

DIGI SPORT 1
2:30 – FOTBAL – Copa America, în Chile, se-

mifinala 1: Chile – Peru.
DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de Wimbledon, la Lon-

dra, în Regatul Unit: ziua 1.

DIGI SPORT 3

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon.

EUROSPORT

12:00 – SNOOKER – Openul australian Gol-

dfields, la Bendigo.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Dacã în tot sezonul trecut nu
au reuºit sã înscrie în vreun
meci patru goluri, alb-albaºtrii au
atins acest barem în ambele par-
tide amicale din Austria. Dupã ce
a învins cu 4-1 campioana Al-
baniei, Skenderbeu Korce, Uni-
versitatea s-a impus cu 4-2 îm-
potriva formaþiei FC Vaduz din
Liechtenstein, care evolueazã în
prima ligã elveþianã. Au fost go-
luri spectaculoase, care con-
cureazã cele mai frumoase reu-
ºite ale ªtiinþei din stagiunea an-
terioarã. Mateiu a început „ca-
reul” cu o ghiulea de la distanþã,
la o loviturã liberã executatã
scurt de Bancu. Ca ºi în partida
cu albanezii, Universitatea a fost
egalatã pânã la pauzã. Vaduz,
care peste câteva zile începe
campania din Europa League,
întâlnind echipa La Fiorita din
San Marino, a ripostat subit, cu
reuºita lui Neumayr. Numai cã
oltenii au ajuns la vestiare în
avantaj, chiar consistent, fiind-
cã atacanþii Hergheligiu ºi Ba-
wab au punctat la fel de specta-
culos. O diagonalã a lui Bancu a
fost transformatã de „Herghe”
la colþul lung, iar Bawab a so-
luþionat perfect, la vinclu, o lovi-
turã liberã de la marginea careu-
lui mare. Partea secundã s-a în-
cheiat la egalitate, 1-1, dar tot alb-
albaºtrii au punctat primii, prin
Ferfelea, cu o reuºitã de colecþie,
care a onorat cursa lui Vãtãjelu pe
stânga. Vaduz a redus diferenþa cu

Pandurii Cerneþi –
Universitatea II Craiova 0-8

Au marcat: Sin 2, Jurj 14, 72, 80, Burlacu 67, Georgescu 82, Câr-
stea 84, L.Popescu 90+2 (p.)

Stadion: Termo, spectatori: 800
Pandurii Cerneþi: Drãgan – Gheorghe Pele, Truºcã, Bejinaru (31

Ciolacu), Fãget (69 Basarab), Petcu, Cârcioran (75 Vãtuiu), Buºoi, Mã-
tãsãreanu, Zamfir, Lãpãdat (51 Fiºic). Antrenor: Mãdãlin Lazãr.

Universitatea II Craiova: L. Popescu – Marcu (50 Ghincea), Cio-
cotealã, Avrãmia, Gârbiþã (46 Burlacu) - Cãpãþânã, Iuga (69 Georges-
cu), Cârstea, Sin – Jurj, Manea. Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Arbitri: Nicolae Cãtãlin Botaº – Raul Constantin Ghiciulescu, Bog-
dan Gheorghioiu.

Alb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vincluAlb-abaºtrii s-au abonat la vinclu
Universitatea Craiova a marcat
patru goluri ºi în al doilea amical
din Austria, disputat împotriva
echipei FC Vaduz din Liechtenstein

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC VFC VFC VFC VFC Vaduz 4-2aduz 4-2aduz 4-2aduz 4-2aduz 4-2

Au marcat: Mateiu 22, Hergheligiu 33, Bawab 39, Ferfelea 70 / Neu-
mayr 30, Schurpf 75.

Universitatea Craiova (prima reprizã): Bãlgrãdean - Dumitraº, Popov,
Acka, Briceag  – Bãluþã, Kay, Mateiu, Bancu – Bawab, Hergheligiu. A
doua reprizã: Bãlgrãdean – Achim, Acka, Izvoranu, Vãtãjelu – Mazara-
che, Mateiu, Kay, Ferfelea – Rocha, Curelea. Cu un sfert de orã înainte
de final, Bancu ºi Herghelegiu au reintrat, înlocuindu-i pe Kay ºi Mateiu.

FC Vaduz: Klaus - Cecchini, Stahel, Bühler, Aliji (60. Lang) - Muntwi-
ler; Hasler (45. Kamber), Ciccone (60. Kuzmanovic) - Messaoud (45.
Schürpf), Neumayr (60. Burgmeier), Caballero (45. Sutter).

o loviturã de cap din preajma por-
þii, care a finalizat o acþiune în ban-
da stângã. Luni, de la ora 18, la
Waidring, Universitatea Craiova va
disputa cel de-al treilea meci de
verificare din stagiul austriac, ur-
mând a întâlni o altã echipã din
Albania, FK Kukesi, ocupanta lo-
cului 3 în sezonul trecut.

Bawab: „Mi-ar plãcea
sã-i obiºnuim pe fani
cu multe goluri”

Thaer Bawab pare sã fi rãmas
principalul executant al loviturilor
libere din preasjma careului, dupã
plecarea lui Brandan. Decarul
ªtiinþei a ºi reuºit sã transforme o
astfel de fazã ºi spune cã ºi aceas-
ta a fost obiectul unui pariu cu
Sorin Cârþu, aºa cum cei doi au
mai fãcut ºi în sezonul trecut. „A
fost un meci bun, de pregãtire,
dupã încãrcarea pe care o avem
de la antrenamente. A fost un an-
trenament bun, dorim sã facem o
pregãtire bunã ºi sã o þinem tot
aºa ºi în urmãtoarele meciuri. M-
a certat nea Sorin când am bãtut
o loviturã liberã în campionat ºi
am dat slab. Acum am dat ºi i-am
dedicat golul, cã altfel ºtiam cã o
sã se supere pe mine.  ªi Mateiu
a bãtut foarte bine, e o altfel de
execuþie, ce-i drept. Ambele go-
luri au fost superbe. Sincer, nu
prea exersez pentru cã lovitura o
ai. Ca atacant, tot timpul încerc
sã ajut echipa, sã dau cât mai

multe goluri. Asta îmi e meseria.
Oricum, din apãrare începe tot.
Bine, la meciul acesta am fãcut ºi
câteva greºeli, dar cred cã per-
ansamblu a ieºit bine. Trebuie sã
învãþãm din ele. A fost ºi obosea-
lã, dar pentru asta sunt meciurile
amicale. Îmi doresc sã fie aºa ºi
în campionat, sã marcãm mult.
Chiar vorbeam acum cu Târnã-
cop, cred cã îi învãþãm aºa ºi pe
apãrãtori, ºi pe suporteri, cu mul-
te goluri. Sperãm sã fie aºa. E
clar, sunt alþi adversari, de alt ca-
libru. Noi vom face tot posibilul
sã iasã bine” a spus iordanianul.

Puºtii nu s-au oprit decât la ultimulPuºtii nu s-au oprit decât la ultimulPuºtii nu s-au oprit decât la ultimulPuºtii nu s-au oprit decât la ultimulPuºtii nu s-au oprit decât la ultimul
fluierfluierfluierfluierfluier, dupã ce a marcat ºi portarul, dupã ce a marcat ºi portarul, dupã ce a marcat ºi portarul, dupã ce a marcat ºi portarul, dupã ce a marcat ºi portarul

Satelitul Universitãþii a promovat în Liga
a III-a, dupã ce a zdrobit-o ºi în retur
pe campioana Mehedinþiului, ultimul gol
fiind marcat de portarul Popescu

Universitatea Craiova va avea din
sezonul urmãtor echipã ºi în Liga a
III-a. Satelitul n-a avut probleme în
a elimina campioana Mehedinþiului,
Pandurii Cerneþi, în barajul de pro-
movare, scorul general fiind 12-0.
Dacã pe”Extensiv” tinerii alb-al-
baºtri au ratat enorm ºi a marcat
doar de 4 ori, pe arena „Termo” din
Drobeta Turnu Severin porþia de
goluri a fost dublatã. Faþã de jocul
tur, când prima reuºitã a venit abia
dupã o jumãtate de orã, acum cra-
iovenii au deschis scorul repede,
încã din minutul 2, prin Sin, care a
transformat o loviturã liberã de la

16 metri. Jurj a devenit golgheterul
acestei duble de baraj, marcând de
3 ori în deplasare. Masivul atacant
a fãcut 2-0 dupã un sfert de orã de
joc era 2-0, cu un ºut imparabil de
la 18 metri. O datã cu trecerea tim-
pului, gazdele nu au mai fãcut faþã
din punct de vedere fizic, iar pe fi-
nal alb-albaºtrii s-au dezlãnþuit. In-
trat la Burlacu a înscris dupã ce a
driblat patru adversari, Jurj a reuºit
tripla, Cârstea a adus ºi el un aport
concret la victorie, iar cireaºa pe
tort a pus-o potarul Laurenþiu Po-
pescu, care a transformat un pe-
nalty în prelungiri.


