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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ºtim cine a tras în ‘89,
Popescule, dar acum ºtim cã o tra-
gem noi.
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Examenul de Bacalaureat –
probele scrise – a debutat, ieri, cu
cea de Limba ºi literatura româ-
nã, structuratã pe cele douã nive-
luri – real ºi uman –, fiecare cu
subiecte diferite. Nu a fost un entuziasm ieºit
din comun la ieºirea de la examen, poate ºi
emoþiile au fost mari, dar este cert cã sunt
probleme. Mai mult, au fost ºi ceva dificultãþi
în desfãºurarea „testului maturitãþii”, inclusiv
încercãri de fraudare a examenului.

77777 ED
UC
AÞ
IE

p
a

g
in

a

actualitate/ 4

Ceasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâului
Pe întinderea Doljului este vremea strângerii orzului,

rapiþei, secarei ºi chiar a grâului, deºi suprafeþele recolta-
te, cum se spune, la principala plantã cerealierã sunt abia
la început. Sunã banal. Strângerea grâului, o realã bogã-
þie a zonei în care trãim, nu mai provoacã vreo emoþie,
fiind consideratã, poate pe bunã dreptate, „o treabã” ex-
clusivã a celor care se îndeletnicesc cu agricultura. Eve-
nimente de luat în seamã sunt altele. Deºi orice discuþie
despre pâine ºi calitatea acesteia, ca sã nu mai amintim
restul produselor de panificaþie, nu ne poate rãmâne indi-
ferentã. O informare sãptãmânala a DGA Dolj menþio-
neazã o suitã de cifre seci ºi reci. Ele atestã doar suprafe-
þele cultivate ºi producþiile medii acceptabile, departe ori-
cum de cele obþinute în principalele þãri cu pondere agri-
colã din Uniunea Europeanã, care conteazã efectiv în ex-
portul de cereale. Sã revenim. Aºa cum se strânge, în pre-
zent, grâul nu mai are nimic în comun cu imaginea buco-
licã a seceriºului de altãdatã. Combine performante, din
ultima generaþie, se aflã în dotarea tuturor marilor ex-
ploatãril agricole ºi doar instabilitatea atmosfericã le per-
turbã ritmurile de lucru.
Pierderile de recoltã sunt
reduse la maximum.
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Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,
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Ligia Deca, numitã consilier
de stat pe Educaþie

Preºedintele Klaus Iohannis a
numit-o pe Ligia Deca în funcþia de
consilier de stat la Departamentul
Educaþie ºi Cercetare al Administra-
þiei Prezidenþiale, începând cu data
de 1 iulie. Ligia Deca este cercetãtor
în ºtiinþe politice la Universitatea din
Luxemburg. De asemenea, ea cola-
boreazã ca expert în politici publice,
în cadrul Unitãþii Executive pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior,
Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UE-
FISCDI). Ligia Deca este membrã a
grupului de experþi al Comisiei Euro-
pene pe tema “Science in Education’’
ºi expert al Consiliului Europei. În
perioada 2009-2012, a fost coordo-
natoarea Secretariatului Bologna, iar
între 2008 ºi 2010 a fost preºedintele
Uniunii Studenþilor din Europa (ESU).
În anul 2008 a coordonat proiectul
pilot al Coaliþiei pentru Universitãþi
Curate, în cadrul Societãþii Academi-
ce din România (SAR).

Vremea se va încãlzi dupã 1
iulie în majoritatea regiunilor,
devenind canicularã
în anumite zone

Vremea se va încãlzi treptat în
majoritatea regiunilor þãrii, începând
cu 1 iulie, ºi va deveni chiar canicu-
larã, sãptãmâna viitoare, în anumite
zone, unde temperaturile vor depãºi
în medie 30 de grade, conform esti-
mãrii evoluþiei valorilor termice ºi a
precipitaþiilor publicate pe site-ul
Administraþiei Naþionale de Meteo-
rologie (ANM). În ceea ce priveºte
Oltenia, în prima sãptãmânã a inter-
valului, regimul termic va fi apropiat
de cel normal, cu maxime ce se vor
situa, în medie regionalã, între 25 ºi 28
de grade ºi minime între 14 ºi 16 gra-
de. Apoi, vremea se va încãlzi semni-
ficativ, devenind cãlduroasã, local
canicularã la câmpie, astfel încât tem-
peraturile diurne vor ajunge în medie
la 33-34 de grade, iar cele nocturne
vor fi în jurul valorii de 19 grade. O
uºoarã instabilitate atmosfericã se va
produce în primele zile ale intervalu-
lui ºi se va caracteriza local ºi tempo-
rar prin averse slabe cantitativ, dupã
care probabilitatea de apariþie a ploi-
lor de scurtã duratã va fi redusã.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Intrãm, mâine, în plinã varã, anul de graþie
2015, sub semnul unor provocãri cu care lumea
de azi, tot mai scoasã din þâþâni, fisuratã de pro-
vocãri, unele resuscitate din firidele sfoiegite ale
unui ev mediu supravieþuind în substratul nostru
resentimentar, ne întreþine cu o lejerã mãrinimie.
Conflicte armate ºi „ideologice”, cu alinieri ºi rea-
linieri belicoase dintr-un trecut resetat pe rudimen-
tarul „model” al… celui mai tare, potenþarea, în
forme sãlbatice, a terorismului ca substitut al di-
plomaþiei, ºi, nu în ultimul rând, declanºarea, de
data asta fãþiºã, a unei miºcãri, pânã ieri disimula-
te în retorica diplomaticã strict discursivã, prin
care însuºi proiectul unional european îºi joacã
limitele propriei fragilitãþi. E vorba, bineînþeles, de
criza indusã de situaþia Greciei, care a cãpãtat, de
duminicã, dimensiunea unuia dintre cele mai se-
vere teste pe care clasa politicã, cea occidentalã
înainte de toate, trebuie sã-l dea.

Nu voi reitera datele de-acum ºtiute. Nodul
gordian are caracterul unei dileme; una dramaticã
ºi, funcþie de evoluþiile din aceste zile, cu reper-
cusiuni ce s-ar putea proba tragice. Nu doar pen-
tru greci, cât mai ales pentru milioanele de euro-
peni, deja acuzând o obosealã vizibilã în ultima
vreme în faþa unor decizii ºi programe, economi-
ce ºi politice, ale structurilor europene de vârf ce-
au continuat sã fisureze orizontul de aºteptãri.

Cât se poate de sintetic, confruntarea dintre
Atena ºi Bruxelles (cu o haltã, cea de duminicã
seara, la Frankfurt, în Palatul de sticlã al BCE) e,
în termeni metaforici, un fel de pregãtire, într-un
ambulatoriu, pentru deconectarea „bolnavului”
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cronic de la aparate, amânând anunþul final. ªi
asta chiar dacã, oricât de intrigant, sau de-a drep-
tul caraghios, deja nu lipsesc, de sãptãmâni bune,
avalanºa de… condoleanþe. Mai toate venite, cum
altfel, de la cei ce-au provocat, întreþinut ºi ges-
tionat, într-un fel ori altul, viruºii maladiei ce-avea
sã scape de sub control.

Un test, aºadar, nu doar al unui context sau al
unei situaþii conjuncturale, ci al unui curs al po-
liticii suverane în ultimele decenii, deconectatã
ea însãºi de la legitimele „aparate” curative, cele
al eticii îndeosebi, aruncate la lada de gunoi a
istoriei recente.

Astfel, nu puþini analiºti, jurnaliºti, economiºti,
specialiºti de indiscutabil prestigiu ignoraþi de in-
stituþiile de forþã aflate la cârma economiei mon-
diale, desemnau criza dintre Bruxelles ºi Atena în
enunþuri de felul: „Economia care ucide”, preluând
cuvintele Papei Francisc, insistent pronunþate, dar
ºi „Democraþia în faþa totalitarismului financiar”.

Explicaþia e simplã, când se constatã, printre
altele, la nivelul unei percepþii elementare, cã e
dificil de întâlnit un creditor, oricât de nãtâng ar fi
el, care sã încerce sã-ºi ucidã propriul debitor,
aºa cum face FMI cu grecii. Mai mult decât atât,
asistãm, sunt unii de pãrere, la un fel de experi-
ment subsumat operaþiei de „construire ºtiinþificã
a duºmanului”.

„ªtiinþificã” ar desemna o operaþie în labora-
toarele experimentale ale Marii Finanþe Mondiale,
Troika, deci, în care mobilul strict economic e
substituit cu unul, prea subþire mascat, politic.

E pus sub semnul îndoielii cu o ticãloasã  sus-

piciune ºi, în ultimele sãptãmâni, prin atac direct,
rezultatul scrutinului electoral din Grecia. Para-
doxal, rezultatul alegerilor a fost unul efectiv…
politic, adicã în cea mai deplinã logicã a demo-
craþiei. Occidentale, nu extrem-orientale ºi nici
arondabile aºa-numitelor þãri bananiere. Ei însã i
s-a opus – ºi i se opune – logica aritmeticã a
contului profituri-pierderi, ca ºi când nu ar mai fi
vorba despre State, ci despre niºte firme ori so-
cietãþi comerciale.

Douã majore, neliniºtitoare adevãruri-conse-
cinþe ale acestei drame care, din filonul anticei
Elade, a lui Eschil, Sofocle ºi Euripide, s-ar pu-
tea transfera în Europa (în partea ei meridionalã,
unde fierbe mocnit un alt înfricoºãtor pericol,
cel al confruntãrii Nord-Sud) sub forme tragi-
ce. Confruntãrile din aceste zile ºi sãptãmâni din-
tre înalþii oficiali ai Troikãi ºi liderii greci aleºi
prin vot liber pune în evidenþã ºi o altã realitate,
infinit mai insidioasã: umilirea unei þãri, a unui
popor, de pe o poziþie în care înseºi valorile su-
preme ale democraþiei sunt puse în discuþie. Mai
ales atunci când gestul premierului grec, al gu-
vernului sãu ºi al Parlamentului liber ales, de a-ºi
convoca proprii concetãþeni sã decidã calea de
urmat e refuzat, criticat mai gãlãgios decât nu
ºtiu care apucãturi ale vreunui dictator rãtãcit
prin istoria prezentã.

Or, tocmai concertarea poziþiilor unor factori
decizionali din Europa împotriva Greciei ºi a lide-
rilor ei îmi dã senzaþia cã democraþia, cea a urne-
lor ºi, deci, unica legitimatã politic, devine þintã a
unui alt fel de… internaþionalism. Financiar.

Potrivit Administraþiei Prezidenþiale, preºe-
dintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decre-
tul privind acreditarea lui George Cristian
Maior în calitatea de ambasador extraordinar
ºi plenipotenþiar al României în Statele Unite
ale Americii. Fostul director al Serviciului
Român de Informaþii (SRI) George Maior a
fost propus, la sfârºitul lunii aprilie, pentru
postul de ambasador extraordinar ºi plenipo-
tenþiar în SUA, Administraþia Prezidenþialã
anunþând atunci cã preºedintele Klaus Iohan-
nis a aprobat propunerea de numire.

George Maior ºi-a dat demisia de la con-
ducerea Serviciului Român de Informaþii în
27 ianuarie. El a deþinut funcþia de director al
SRI timp de peste opt ani, devenind cel de-al
patrulea director al Serviciului Român de In-
formaþii la data de 4 octombrie 2006. Ante-
rior desemnãrii sale la conducerea SRI, Ma-

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor Valeriu Zgonea a declarat, ieri,
cã în situaþia neîntrunirii cvorumu-
lui pentru ºedinþa de numire a lui
Mihai Rãzvan Ungureanu la con-
ducerea SIE, preºedintele Came-
rei trebuie sã declare închisã ºedin-
þa ºi sã anunþe data ºi locul urmã-
toarei ºedinþe. El a spus cã unii din-
tre colegii sãi de partid “s-au su-
pãrat” pentru convocarea de marþi
a plenului ºi cã el le-a explicat, în
ºedinþa grupurilor parlamentare ale
PSD, cã dacã nu convoca aceastã
ºedinþã, parlamentarii opoziþiei o

Klaus Iohannis a semnat decretul de numire
a lui George Maior ca ambasador al României în SUA

Zgonea: Dacã nu se întruneºte cvorumul pentru
Ungureanu, anunþ data ºi locul urmãtoarei ºedinþe

ior a fost senator PSD, el fiind ºi preºedinte
al Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã ºi
Securitate Naþionalã din Senat. În perioada
2000-2004, George Maior a fost secretar de
stat ºi ºef al Departamentului pentru Integra-
re Euroatlanticã ºi Politicã de Apãrare în Mi-
nisterul Apãrãrii Naþionale. În aceastã calitate
a coordonat, din punct de vedere strategic ºi
militar, aderarea României la Organizaþia Tra-
tatului Nord-Atlantic.

Între anii 1992 ºi 1997, Maior a lucrat ca
diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, la
Departamentul Tratate ºi la Departamentul
Afaceri Strategice. Din anul 1997 ºi pânã în
anul 1999, George Maior a fost Însãrcinat
cu Afaceri a.i. al Ambasadei României din Du-
blin, Irlanda. În anul 2004 i-a fost conferit
gradul diplomatic de Ambasador în Ministe-
rul Afacerilor Externe.

fãceau pe 1 iulie.
“În opinia mea, coaliþia funcþi-

oneazã în acest moment. Nu am
avut o negociere în cadrul coali-
þiei, constituþional ºi pe Legea SIE,
nu se poate discuta o astfel de ne-
gociere. Am aflat niºte poziþionãri
de la televizor, ale unor parteneri
de coaliþie. Le-am luat ca atare ºi
am fãcut un calcul, am voturi sã
fiu împotrivã sau nu am. Am fãcut
un calcul foarte simplu ºi mesajul
nostru în partid a fost în unanimi-
tate. Noi nu putem sã fim consec-
venþi decât deciziilor pe care le-am

avut. Am avut o decizie consec-
ventã în 2012, o avem ºi în 2015,
nu ne schimbãm. Acest lucru a
fost deci în Biroul Permanent. Au
fost colegi care s-au supãrat. Le-
am spus: «dacã nu faceþi mâine ple-
nul, parlamentarii opoziþiei poate sã
convoace plenul pe 1 iulie, dar îl
convoacã ei atunci ºi trebuie ei sã-
ºi facã majoritatea»”, a explicat
preºedintele Camerei Deputaþilor.

El a adãugat cã, procedural, a
convocat Biroul Permanent de în-
datã, adicã ieri, ºi ºedinþa plenurilor
reunite va fi astãzi, fiind o altã dis-

cuþie dacã nu va fi cvorum. “Aici
am convocat Biroul Permanent de-
îndatã, adicã luni ºi am reuºit sã
facem un lucru foarte bun. Dacã la
ºedinþã vom avea cvorum vom ve-
dea, lipsa cvorumului obligã preºe-
dintele sã închidã ºedinþa ºi sã anun-
þe data ºi locul urmãtoarei ºedinþei”,
a mai spus Zgonea. El a mai arãtat
cã parlamentarii PSD nu vor parti-
cipa la ºedinþa de astãzi a Parlamen-
tului, va fi prezent doar el, în calita-
te de preºedinte al Camerei ºi, pro-
babil, Cãlin Popescu Tãriceanu, ca
preºedinte al Senatului.
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Craiovenii care ºi-au propus sã îºi cum-
pere un apartament în cartierul chinezesc
ºi nu numai, toþi cei interesaþi de acest pro-
iect pot sã viziteze ºantierul. Compania
Shandong Ningjian Construction Group In-
vestment România, care se ocupã de ridi-
carea blocurilor de locuinþe, organizeazã
„Ziua Porþilor Deschise” în cadrul cãreia
este permis accesul pe platforma de lucru

Cartierul chinezesc
poate fi vizitat duminicã

Elevii ºi studenþii vor beneficia de abo-
namente reduse la jumãtate dacã vor cir-
cula cu autobuzele RAT Craiova. Reprezen-
tanþii regiei au anunþat cã aceastã mãsura
va funcþiona pe toatã durata vacanþei de
varã ºi se referã strict la abonamente. Au-
toritãþile locale susþin cã aceastã facilitate

Abonamente de varã
pentru elevi ºi studenþi

Existã o directivã a Uniunii Eu-
ropene, respectiv Directiva pri-
vind evaluarea ºi managemen-
tul riscului de inundaþii 2007/
60/EC, care obligã România, ca
stat membru, sã elaboreze Planuri
de Management al riscului la inun-
daþii. Aceste planuri se elaborea-
zã pentru toate zonele care au
fost identificate cu risc la inunda-
þii, zone pentru care s-au realizat
ºi hãrþi de hazard. Planurile sunt
supuse consultãrii publice timp de
ºase luni, în intervalul mai-noiem-
brie 2015, iar versiunea finalã va
fi publicatã pe 22 decembrie 2015.
România trebuie sã trimitã Comi-
siei Europene toate planurile pe
data de 22 martie 2016.

Au fost redactate primele trei
capitole

Toate cele 11 ABA (n.r. – Ad-
ministraþii Bazinale de Apã) din
þarã trebuie sã elaboreze câte un
plan, prin urmare ºi ABA Jiu lu-
creazã la propria documentaþie.
Ieri, cu ocazia întrunirii în ºedin-
þã festivã a Comitetului de Ba-
zin Jiu-Dunãre, s-a prezentat sta-

Ziua Internaþionalã a Dunãrii,Ziua Internaþionalã a Dunãrii,Ziua Internaþionalã a Dunãrii,Ziua Internaþionalã a Dunãrii,Ziua Internaþionalã a Dunãrii,
marcatã la ABA Jiumarcatã la ABA Jiumarcatã la ABA Jiumarcatã la ABA Jiumarcatã la ABA Jiu

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
a marcat, ieri, Ziua Internaþionalã
a Dunãrii. Cu aceastã ocazie, s-a
întrunit într-o ºedinþã festivã Comi-
tetul de Bazin Jiu-Dunãre, în care
s-au prezentat, printre altele, ºi pa-
ºii care au fost parcurºi pânã în

acest moment în ceea ce priveºte
redactarea Planului de Manage-
ment al riscului la inundaþii, impus
de legislaþia europeanã ºi pe care
România va trebui sã îl trimitã Co-
misiei Europene pânã la data de 22
martie 2016.

diul în care se aflã Planul care
se scrie în aceastã perioadã.
Potrivit specialiºtilor ABA Jiu,
Planul de Management al riscu-
lui la inundaþii va cuprinde ºapte
capitole, fiind inspirat atât din ce-
rinþele pe care le impune Direc-
tiva, cât ºi din recomandãrile
Ghidurilor UE. Pânã acum au
fost redactate primele trei capi-
tole ºi se lucreazã acum la ela-
borarea capitolului al patrulea.

Un catalog cu 23 de mãsuri
Capitolul la care se lucreazã

acum se numeºte Sinteza mãsu-
rilor propuse ºi prioritizarea aces-
tora, iar specialiºtii ABA Jiu au
explicat cã, pentru aceasta, s-a
elaborat un Catalog de mãsuri
potenþiale la nivel naþional. Acest
catalog cuprinde 23 de tipuri de
mãsuri, iar pentru fiecare mãsu-
rã sunt prezentate exemple. Cele

mai multe mãsuri sunt pentru pro-
tecþie. În zonelor urbane se pro-
pune  amenajarea de rigole, ca-
nale ºi sisteme de drenaj, bazine
de retenþie, iar pentru protejarea
terenurilor agricole se intenþionea-
zã sã se realizeze terasãri ale ver-
sanþilor ºi sã se cultive perdele de
arbuºti.

„Calitatea apelor în bazinul
fluvial al Dunãrii s-a îmbunãtãþit
mult”

Prefectul de Dolj, Sorin Rãdu-
can, care este ºi preºedintele Co-
mitetului de Bazin Jiu-Dunãre, a
participat la întâlnirea ocazionatã
de Ziua Internaþionalã a Dunãrii,
acesta subliniind importanþa stra-
tegiei europene în ceea ce priveº-
te acest fluviu. „Calitatea apelor
în bazinul fluvial al Dunãrii s-a îm-
bunãtãþit mult în ultimii 20 de ani,
în mare parte datoritã contribuþiei
Comisiei Internaþionale pentru Pro-

tecþia Fluviului Dunãrea (
ICPDR). Ziua Dunãrii este o oca-
zie de a celebra acest succes ºi
de a întreprinde ºi în continuare
acþiuni comune pentru a menþine
aceste bune realizãri”, a declarat
prefectul de Dolj, Sorin Rãducan.
Acesta a punctat cã, în cadrul stra-
tegiei, României i-au fost atribuite
spre coordonare domeniile priori-
tare de transport (partea de navi-
gabilitate – împreunã cu Austria),
promovarea culturii ºi turismului
(împreunã cu Bulgaria) ºi mana-
gementul riscurilor de mediu (îm-
preunã cu Ungaria). Dintre cele
14 þãri incluse în Strategia Dunã-
rii, 9 sunt state membre ale UE
(Germania, Austria, Slovacia, Re-
publica Cehã, Ungaria, Slovenia,
România, Bulgaria ºi Croaþia),
restul fiind state non-membre (Ser-
bia, Bosnia ºi Herþegovina, Mun-
tenegru, Republica Moldova ºi
Ucraina).

este reglementatã deja prin douã hotãrâri
de consiliu, HCLM nr. 81 din 23 februarie
2012 ºi HCLM nr. 222 din 29 mai 2014,
care le dã dreptul elevilor ºi studenþilor sã
beneficieze de o reducere cu 50% a preþu-
lui la abonamentele pe care le vor cumpãra
în perioada vacanþei de varã.

de pe strada „Caracal”. Toate persoanele
interesate de acest proiect pot sã viziteze
perimetrul în care se ridicã noul cartier de
locuinþe pe tot parcursul zilei de duminicã,
începând de la ora 8.00 a dimineþii ºi pânã
la ora 20.00. Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a promis craiovenilor cã nu se
va încheia nici un contract de achiziþie pânã
ce nu se va ridica primul nivel al blocurilor.
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Pe întinderea Doljului este vremea
strângerii orzului, rapiþei, secarei ºi chiar
a grâului, deºi suprafeþele recoltate, cum
se spune, la principala plantã cerealierã
sunt abia la început. Sunã banal. Strân-
gerea grâului, o realã bogãþie a zonei în
care trãim, nu mai provoacã vreo emo-
þie, fiind consideratã, poate pe bunã drep-
tate, „o treabã” exclusivã a celor care se
îndeletnicesc cu agricultura. Eve- nimen-
te de luat în seamã sunt altele. Deºi ori-
ce discuþie despre pâine ºi calitatea aces-
teia, ca sã nu mai amintim restul produ-
selor de panificaþie, nu ne poate rãmâne
indiferentã. O informare sãptãmânala a

Ceasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâuluiCeasul grâului
MIRCEA CANÞÃR

DGA Dolj menþioneazã o suitã de cifre
seci ºi reci. Ele atestã doar suprafeþele
cultivate ºi producþiile medii acceptabi-
le, departe oricum de cele obþinute în prin-
cipalele þãri cu pondere agricolã din Uni-
unea Europeanã, care conteazã efectiv în
exportul de cereale. Sã revenim. Aºa cum
se strânge, în prezent, grâul nu mai are
nimic în comun cu imaginea bucolicã a
seceriºului de altãdatã. Combine perfor-
mante, din ultima generaþie, se aflã în do-
tarea tuturor marilor exploatãril agricole
ºi doar instabilitatea atmosfericã le per-
turbã ritmurile de lucru. Pierderile de re-
coltã sunt reduse la maximum. Existã ºi

o experienþã a anilor precedenþi, o învãþã-
turã de minte, dacã se poate spune aºa,
care îndeamnã la maximã operativitate,
pentru a nu fi surprinsã de ploi intempes-
tive recolta existentã. Ora grâului în Dolj
a venit. Ca în fiecare an. Cinã „dã bãta-
ie”, cum ar spune Andreas Fridman de la
„Agrifarm” Întorsura, bine face. „Neam-
þu” va slobozi în lanuri 7 combine Class,
înspãimântat doar de grindina care a fã-
cut ravagii în zona limitrofã. Rãni vãzute
sau nevãzute întreþin o neliniºte ºi o spai-
mã a întregii firi, în faþa a ceea ce ar mai
putea sã vinã. Vremea a dat dovadã me-
reu de prea multe toane. Incertidudinea e

maximã. „Acum sã nu se întâmple vreo
nenorocire”, aºa se gândeºte. Parcã este
un strigãt de luptã. În rest, lucrurile sunt
cum sunt. Doar 10-12 zile, în limbajul elip-
tic al specialiºtilor, lacomi doar de lumina
soarelui, ar fi suficiente. Celelalte calcule
se fac mai târziu. Când întreaga recoltã
este înmagazinatã. De pe 156.000  hecta-
re grâu, 19.000 hectare orz, 16.579 hec-
tare rapiþã. Plantã istoricã ºi fundamenta-
lã, grâul se unduieºte sub razele soarelui
ºi ale lunii ºi chiar te vindecã de tristeþe
cu tãlãzuirea lui, mereu identicã. Cîþi de
pe lumea asta nu ar dori sã aibã pãmântu-
rile fertile ale Doljului?!

„Vreau sã anunþ cã am în-
cheiat o fuziune prin absorb-
þie a PPDD”, a anunþat, ieri-di-
mineaþã, Gabriel Oprea, preºedin-
tele UNPR, având în stânga sa
pe doamna Simona Man, preºe-
dintele partidului „absorbit”. Pe
acelaºi ton grav, Gabriel Oprea a
mai adãugat cã „UNPR are uºa
deschisã tuturor, oricine do-
reºte poate veni la noi”. ªtirea
este doar aparent interesantã, dar
cu toate acestea meritã consem-
natã. ªi iatã pentru ce. Ceea ce
rãmâne de neînþeles este altceva:

Potrivit unui comunicat al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale, preºedin-
tele Klaus Iohannis a semnat, ieri,
decretul pentru promulgarea Legii
privind aprobarea Ordonanþei Gu-
vernului nr. 8/2014 pentru modifi-
carea unor termene prevãzute în
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernu-
lui nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanþã. Legea a
fost adoptatã, pe 3 iunie, de Ca-
mera Deputaþilor, cu 303 voturi
“pentru” ºi 12 abþineri, dupã ce a
primit votul senatorilor, pe 12 mar-
tie. Potrivit Legii, toþi angajaþii pot
beneficia de vouchere de vacanþã,
în limita a 6 salarii medii pe eco-
nomie.

Pe de o parte, angajaþii din sis-
temul privat pot beneficia de vou-
chere de vacanþã sau de primã de
vacanþã, pe care angajatorul le
acordã în urma negocierii, iar în
sistemul public, în urma unui
amendament adoptat, vor benefi-

Klaus Iohannis a promulgat Legea privind
acordarea voucherelor pentru vacanþã

Când politica este doar ºuetãCând politica este doar ºuetãCând politica este doar ºuetãCând politica este doar ºuetãCând politica este doar ºuetã
cu o zi înainte, Simona Man s-a
aflat la Craiova, onorând cu pre-
zenþa Adunarea Regionalã a Par-
tidului Poporului Dan Diacones-
cu, alãturi de liderii organizaþii-
lor de partid din toate judeþele
Olteniei. Aºa s-a spus. Liderul de
la Dolj al PPDD, Mihai Cilibiu,
luând cuvântul, a fixat targetul
mobilizator de 10% pentru ale-
gerile locale de anul viitor, a mai
spus cã „PPDD trãieºte”, cã
fondatorul partidului, aflat la în-
chisoare, „trebuie fãcut fericit
acolo unde este” ºi alte nimicuri

care se livreazã în astfel de îm-
prejurãri. De ce nu s-a suflat o
vorbã despre ceea ce era „bãtut
în cuie”, fuzionarea PPDD cu
UNPR, rãmâne de neînþeles. S-au
finalizat negocierile în timpul nop-
þii ºi nu trebuiau informaþi mili-
tanþii partidului din teritoriu de o
asemenea decizie a centrului? S-a
ºtiu de toatã lumea acest lucru,
dar nu s-a dorit „bãtutul tobei”
înainte de anunþul oficial, fãcut de
Gabriel Oprea? Atunci ce sens au
avut discuþiile purtate în plenul a
ceea ce s-a numit „Adunarea Re-

gionalã a PPDD”? Fireºte, nu se
moare de grija PPDD, ai cãrui li-
deri au avut mesaje încurajatoa-
re, tonice pentru fondatorul par-
tidului, dar toatã povestea, într-
un fel stranie, demonstreazã o se-
riozitate de mucava, ceva care e
luat în serios, cât de cât, frizeazã
ridicolul. O fuziune de partide se
face, bãnuim, prin consimþãmân-
tul reciproc, nu doar al liderilor,
ci al partidelor respective în în-
tregul lor, dupã consultarea prea-
labilã a membrilor fiecãreia dintre
pãrþi. Admiþând cã s-a procedat

inspirat, la fuzionarea UNPR cu
PPDD, fiindcã pânã la urmã este
o problemã a celor douã partide,
dar tot nu înþelegem mesajul lui
Mihai Cilibiu, „am încredere cã
structura de partid a PPDD va
face valuri cum a fãcut în
2012”. L-am completa doar adã-
ugând încã un detaliu: cum a fã-
cut domnia sa la deschiderea anu-
lui ºcolar, prin alocuþiunea amu-
þitoare în calitate de... pãrinte!
Oricum, evenimentul meritã re-
þinut de istoria vieþii politice din
România. (M. Alexandru)

Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat,
ieri, Legea privind acordarea voucherelor pen-
tru vacanþã, care prevede ca angajaþii, din
sistemul public ºi din sistemul privat, sã pri-
meascã vouchere de vacanþã, în limita a 6
salarii medii pe economie, acestea putând fi
folosite doar în turismul românesc.

cia doar de vouchere de vacanþã
nu ºi de bani sau prime de vacan-
þã. Vouchere de vacanþã vor fi fo-
losite doar în turismul românesc.

De asemenea, se introduce un
nou sistem, acela a emiterii vou-
cherelor de vacanþã pe suport elec-
tronic. Cele care sunt tipãrite în
suport electronic, cât ºi cele pe
suport de hârtie, vor fi utilizate
doar în unitãþi turistice autorizate
de Auoritatea Naþionalã pentru
Turism. Acest sistem de vouche-
re de vacanþã pãstreazã facilitãþile
fiscale oferite angajatorilor, sunt
deductibile ºi scutite de la plata
contribuþiilor ºi taxelor salariale. În
plus, emiterea voucherelor de va-
canþã rãmâne sub controlul Minis-
terului Finanþelor ºi va permite in-
trarea pe piaþã a oricãrui actor care
respectã condiþiile.

Toþi reprezentanþi grupurilor
parlamentare au susþinut adopta-
rea acestor prevederi, arãtând cã

relanseazã turismul ro-
mânesc.

Acordarea vouchere-
lor de vacanþã pentru bu-
getari este obligatorie, a
declarat, pe 3 iunie, mi-
nistrul Economiei, Mihai
Tudose, dupã adoptarea
ordonanþei privind vou-
chere de vacanþã, arã-
tând cã prevederile vor
intra în vigoare în 30 de
zile de la promulgare. În-
trebat când ordonanþa va
deveni aplicabilã, Tudo-
se a precizat: “Termene-
le sunt de treizeci de zile
de la promulgare. Minis-
terul Economiei, Comer-
þului ºi Turismului prin
ANT ºi evident Ministe-
rul Muncii va trebui sã
facã normele metodolo-
gice de aplicare, care
vor fi fãcute cât mai re-
pede cu putinþã, poate
nu stãm chiar în 30 de
zile. Apoi va deveni aplicabilã”. El
a adãugat cã salariaþii de la stat,
bugetarii vor primi aceste vouche-
re, iar în privinþa angajaþilor de la
societãþile private este opþionalã pri-
mirea voucherelor.

“În ceea ce priveºte salariaþii la

stat, bugetarii vor primi aceste
vouchere, la privat este opþional
poate sã primeascã voucher sau în
continuare suma de bani, cel puþin
anul acesta”, a spus Tudose. În-
trebat dacã este obligatoriu acor-
darea voucherelor la stat, Tudose
a rãspuns; “Da, la stat sunt obli-

gatorii pentru toatã lumea”. “Pânã
la urmã este ºi un mod de a ne pro-
teja economia. Statul dã niºte bani
pentru vacanþe, ideea este ca aceºti
bani sã rãmânã investiþi sau sã fie
repuºi în circulaþie în România. Nu
sã reglãm economiile altor state”,
a mai adãugat ministrul Tudose.
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La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, comuna Valea Stanciului a pri-
mit vizita ambasadorului Marii Bri-
tanii, Paul Brummel, care a dorit
sã afle mai multe, chiar la faþa lo-
cului, despre modul în care s-a
derulat în localitate proiectul „Fie-
care copil în grãdiniþã” în anul
ºcolar 2014-2015. Prima oprire a
fost la Grãdiniþa Horezu-Poenari
unde, în urma implementãrii pro-
gramului, prezenþa copiilor a cres-
cut de la 30 la sutã la 80 la sutã.
Ambasadorul britanic a fost în-

tâmpinat de primarul comunei
Valea Stanciului, Ionel Ovidiu Gîn-
gioveanu, ºi directorul ªcolii Pro-
fesionale din localitate. Cu aceas-
tã ocazie, edilul a prezentat sãlile
în care îºi desfãºoarã activitatea

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,Ambasadorul Marii Britanii,
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Excelenþa Sa Paul Brummell, amba-
sadorul Regatului Unit al Marii Britanii
ºi al Irlandei de Nord în România, a vi-
zitat, vineri, comuna Valea Stanciului,
acolo unde s-a întâlnit cu primarul Io-
nel Ovidiu Gîngioveanu, dar ºi cu bene-
ficiarii programului „Fiecare copil în
grãdiniþã” implementat în localitate de
Asociaþia OvidiuRo. Diplomatul britanic

copiii de la grãdiniþã ºi a vorbit
despre cele mai importante mo-
mente din cadrul proiectului.
Diplomatul britanic a vizitat
grãdiniþa din Horezu-Poenari

Primãria Valea Stanciului a apli-
cat pentru desfãºurarea programu-
lui, în luna mai 2014, pentru un
numãr de o sutã de copii. Din cei
140 de copii înscriºi la grãdiniþã
în opt grupe, în cele cinci struc-
turi ale ªcolii Profesionale Valea
Stanciului, 81 sunt cuprinºi în pro-

gramul „Fiecare copil în grãdini-
þã”. „Pot compara aceste proiect
cu un copac pe care abia l-am
sãdit, care va creºte ºi care va da
roade. Roadele lui cele bune le vom
vedea peste ani ºi ne vom bucura

de ele când aceºti copii vor avea
o viaþã mai bunã! Aº vrea sã mul-
þumesc Asociaþiei Ovidiu Ro pen-
tru tot ceea ce ne-a oferit in ca-
drul acestui proiect”, a declarat
Ovidiu Gîngioveanu, primarul
comunei Valea Stanciului, care a
discutat cu ambasadorul Paul
Brummell ºi la sediul primãriei din
localitate.

„Fiecare copil în grãdiniþã”,
un proiect de succes

Copiii înscriºi în programul
Asociaþiei OvidiuRo beneficiazã
lunar de bonuri valorice cu con-
diþia sã fie prezenþi la grãdiniþã.
Regula este ca absenþele motivate
prin scutire medicalã sã nu depã-
ºeascã jumãtate din numãrul de
zile de grãdiniþã din luna respecti-
vã. În plus, pãrinþii trebuie sã par-
ticipe lunar la Ziua pãrinþilor ºi de
cinci ori pe an la Ziua pãrintelui
de serviciu. La Valea Stanciului,
64 de copii beneficiazã lunar de
aceste tichete, însã pe lângã aju-
torul financiar, poate cel mai im-
portant este cã pãrinþii au înþeles
cât de importantã este educaþia
celor mici. Lucru ce face ca pro-
gramul sã fie unul de succes.
„Prezenþa domnului ambasador la
Valea Stanciului dovedeºte încã o
datã implicarea ºi interesul Marii
Britanii în educaþia tinerei gene-
raþii pentru o Europã unitã ºi un
viitor comun. Aº vrea sã-i mulþu-
mesc domnului ambasador pen-
tru întregul suport ºi pentru aten-
þia acordatã problemelor apãrute
în educaþie. De asemenea, vreau
sã mulþumesc primarului Ionel
Ovidiu Gîngioveanu, Consiliului
Local Valea Stanciului ºi, nu în
ultimul rând, Asociaþiei Ovidiu Ro
pentru perseverenþa în depãºirea
tuturor obstacolelor”, a precizat
Georgicã Bercea, inspector ºco-
lar general al ISJ Dolj.

Rechizite ºcolare pentru
copiii sãraci

În acest an, copiii au benefi-
ciat de rechizite ºcolare, jucãrii
donate de Noriel, cãciuliþe ºi fu-
lare tricotate de mãmici în cadrul
cursului Femeia antreprenor des-
fãºurat de Asociaþia Amazonia cu
mamele copiilor înscriºi în pro-
gram, o piesã de teatru, jucãrii ºi
rechizite de la actorii Teatrului
Þãndãricã, produse igienico-sani-
tare ºi fructe pe care le-au des-
coperit la „Ziua fructelor” în fie-
care semestru. La întâlnirea de la
Valea Stanciului cu ambasadorul
Marii Britanii au participat ºi re-

prezentanþii Consiliului Judeþean
Dolj, care au vorbit despre impor-
tanþa educaþiei în mediul rural.
„Fiecare dintre noi face ceva pen-
tru ca fiecare copil sã ajungã în
grãdiniþã ºi domiºorul copil sã
ajungã domnul copil ºi sã aibã o
viaþã mai bunã”, a afirmat Alexan-
dra Aurel, reprezentanta Consiliu-
lui Judeþean la aceastã întâlnire.

11.000 de copii beneficiazã de
proiectele Asociaþiei OvidiuRo

La Valea Stanciului, ambasado-
rul Paul Brummell a vizitat mai
multe familii incluse în proiectul
Asociaþiei OvidiuRo ºi, de fiecare
datã, pãrinþii au mãrturisit cã îºi
doresc o viaþã mai bunã pentru
copiii lor. Printre aceºtia ºi Elisa-
beta Coandã,  mamã a doi copii
cuprinºi în program. „Aº vrea ca
ambii copii sã beneficieze de edu-
caþie ºi sã nu pãtimeascã cum pã-
timim noi. Tichetele sociale sunt
un ajutor. Le cumpãr mâncare
când le primesc. Copiii mei au
învãþat multe poezii în grãdiniþã”,
a afirmat Elisabeta Coandã a cã-
rei familie a fost vizitatã de am-
basadorul Marii Britanii.

„Fiecare Copil în Grãdiniþã” se
adreseazã celor mai sãraci copii.
Programul a fost lansat de Aso-
ciaþia OvidiuRo ºi Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice în
iulie 2010. De atunci 11.000 de
copii din peste 43 de comunitãþi
rurale ºi urbane mici au benefi-
ciat de educaþie timpurie ºi nu-
triþie mai bunã. «Calitatea actu-

lui didactic a crescut în cadrul
acestui program prin cursurile
desfãºurate cu cadrele didactice
ºi pãrinþii copiilor cuprinºi în pro-
iect. De asemenea, rechizitele
acordate de OvidiuRo au fost o
bunã bazã materialã pentru des-
fãºurarea activitãþilor în grãdini-
þã. Relaþia ºcoalã-familie-comu-
nitate s-a îmbunãtãþit prin buna
colaborare a ºcolii cu serviciul
de asistenþã socialã din cadrul
primãriei ºi familiile copiilor.
Pãrinþii conºtientizeazã nevoia
de educaþie ºi deja 25 dintre ei
sunt înscriºi în programul „A
doua ºansã” pentru a putea fi-
naliza studiile ºi a gãsi un loc
de muncã», a explicat Irina
Neda, coordonatorul programu-
lui în Valea Stanciului.

ºi-a exprimat în dese rânduri sprijinul
pentru aceastã iniþiativã socialã ce are
ca scop creºterea participãrii la educa-
þie preºcolarã a copiilor sãraci. De alt-
fel, în ultimul an, comuna Valea Stan-
ciului a devenit un model de bunã prac-
ticã dupã ce, în urma implementãrii
acestui program, prezenþa copiilor la
cursuri a crescut în mod considerabil.
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Cu EFSI funcþional ne putem atinge sco-
pul de a mobiliza 240 de miliarde de euro
pentru proiecte de infrastructurã ºi putem
investi 75 miliarde euro în coloana verte-
bralã a economiei noastre: IMM-urile.
Acestea asigurã douã treimi din locurile de
muncã din sectorul privat ºi reprezintã 99%
din întreprinderile din Europa. “Grupul PPE
a susþinut EFSI de la început, din momen-
tul când preºedintele Juncker l-a prezentat
ca prioritar. În ciuda rundelor dificile de
negocieri, nu m-am îndoit niciodatã de suc-
cesul acestuia. Acum, statele membre, pre-
cum ºi celelalte entitãþi eligibile, trebuie sã

În cazul absolvenþilor de liceu
promoþia 2015 data absolvirii cur-
surilor în anul ºcolar 2014 -2015
este data de 29 mai 2015 pentru
elevii care au promovat la toate
disciplinele, indiferent dacã pro-
moveazã sau nu examenul de ba-
calaureat ( conform Ordinului
3.637 / 19.06.2014 privind struc-
tura anului ºcolar, emis de Minis-
terul Educaþiei Naþionale). „Pen-
tru înregistrarea ca persoanã afla-
tã în cãutarea unui loc de muncã
absolvenþii vor depune urmãtoa-
rele documente: actul de identita-
te, în original ºi copie; actele de
studii ºi calificare sau adeverinþa
din care sã rezulte absolvirea for-
mei de învãþãmânt, în original ºi
copie; adeverinþa medicalã cu
menþiunea “apt pentru muncã” sau
cu eventualele restricþii medica-
le”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al AJOFM Dolj.
„Informare ºi consiliere
profesionalã”

Ca urmare a înregistrãrii la
Agenþia Judeþeanã pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã, absolvenþii
pot beneficia de: „Informare ºi con-
siliere profesionalã”; „Medierea
muncii”; „Formare profesionalã”
ºi „Indemnizaþie de ºomaj” . „Ab-
solvenþii care într-o perioadã de 60
de zile de la data absolvirii nu s-au
încadrat în muncã potrivit pregã-
tirii profesionale, sunt înregistraþi
la Agenþie, nu urmeazã o formã de

„Grecia este al 6-lea investitor
în România, cu investiþii de aproa-
pe 13,5 miliarde de euro, ceea ce
reprezintã 4,5% din totalul capita-
lului strãin adus în economia loca-
lã. Intrarea Greciei în incapacitate
de platã va afecta perspectivele de
dezvoltare economicã a României,
afectând moneda naþionalã ºi sis-
temul bancar. Preºedintele Româ-
niei, care reprezintã þara noastrã în
Consiliu European, trebuie sã pre-
zinte public situaþia românilor, re-
zultatele negocierilor de la Bruxel-
les ºi sã convoace CSAT pentru a
analiza efectul crizei din Grecia
asupra României”, a explicat euro-
parlamentarul român.
„Europa nu trebuie sã se întoarcã
la mãsurile de austeritate”

Reprezentantul României în Par-
lamentul European a subliniat fap-
tul cã existã un risc de expunere
sau chiar de faliment a celor patru
mari bãnci elene aflate în Româ-

“Planul Juncker” va activa cel puþin“Planul Juncker” va activa cel puþin“Planul Juncker” va activa cel puþin“Planul Juncker” va activa cel puþin“Planul Juncker” va activa cel puþin
315 miliarde de euro în investiþii private315 miliarde de euro în investiþii private315 miliarde de euro în investiþii private315 miliarde de euro în investiþii private315 miliarde de euro în investiþii private

„„„„„Sã se convoace CSAT pentru
a analiza efectul crizei din
Grecia asupra României”””””
Membru în Comisia pentru Bugete din Parlamentul European,

europarlamentarul Victor Negrescu avertizeazã asupra riscurilor
economice pe care criza din Grecia le poate genera asupra României.

nia. „Creditorii trebuie sã dea do-
vadã de solidaritate ºi responsabi-
litate în raport cu Grecia, iar Ro-
mânia trebuie sã se implice, dat fi-
ind rolul sãu în regiune. Criza nu
se combate cu mãsuri de austeri-
tate ºi distrugerea bugetului Gre-
ciei, ci prin investiþii în viitor. Gre-
cia se aflã în aceastã situaþie din
cauza guvernelor de dreapta care
au tolerat abuzurile ºi evaziunea fis-
calã a marilor corporaþii ºi a oa-
menilor de afaceri cu legãturi poli-
tice. În contrast, cazul de succes
al României, care a schimbat di-
recþia încã din 2012, demonstrea-
zã cã Europa nu trebuie sã se în-
toarcã la mãsurile de austeritate ºi
cã soluþiile de stânga pot reporni
motoarele economiei...”, a conti-
nuat europarlamentarul Victor Ne-
grescu. Eurodeputatul român a
menþionat faptul cã blocajul econo-
mic din Grecia poate însemna ieºi-
rea Greciei din UE, dar nu înseam-
nã dispariþia proiectului european.

În urmãtorii trei ani,
“Planul Juncker” - sau EFSI
- va activa cel puþin 315
miliarde euro în investiþii
private, care vor facilita
creºterea economicã fãrã
crearea de noi datorii.

propunã proiecte care sa ajute
Europa. Avem nevoie de mai
multe investiþii, creºtere econo-
micã ºi mai multe locuri de mun-
cã. EFSI este o oportunitate care
nu poate fi pierdutã “, a declarat
Marian-Jean Marinescu, vice-
preºedinte al grupului PPE res-
ponsabil pentru buget ºi politici
structurale.
Acest plan are potenþialul de a
crea mai mult de 1 milion de
noi locuri de muncã

“Planul Juncker” reduce o parte
din risc ºi atrage investitori în pro-
iecte de finanþare care altfel nu ar
fi mobilizate. „Fondul European de Investiþii
Strategice (EFSI) trebuie utilizat, acum e
momentul oportun pentru proiecte, pentru
investiþii în Europa. Politicienii nu creeazã
locuri de muncã, dar îi pot ajuta pe cei care
o fac. Acest plan are potenþialul de a crea

mai mult de 1 milion de noi locuri de mun-
cã. Aceasta este o oportunitate realã care nu
trebuie ratatã”, a declarat José Manuel Fer-
nandes MEP, negociator principal al Gru-
pului PPE privind Fondul European pentru
Investiþii Strategice.

AJOFM Dolj oferã  servicii gratuite de ocupare
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj oferã  servicii gratuite de ocupare
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt, dacã în
termen de 60 zile de la data absolvirii se înregis-
treazã la agenþiile locale / punctele de lucru din
raza de domiciliu, ori la alþi furnizori de servicii
specializate pentru stimularea ocupãrii forþei de
muncã, acreditaþi în condiþiile legii.

învãþãmânt, nu reali-
zeazã venituri sau rea-
lizeazã venituri mai
mici decât valoarea in-
dicatorului social de
referinþã în vigoare
(500 lei) pot solicita
acordarea indemniza-
þiei de ºomaj. Aceasta
se acordã absolvenþi-
lor pe o perioadã de 6
luni, iar cuantumul
este de 250 lei / lunã”,
se mai spune în co-
municat.

Primã de încadrare
egalã cu de douã
ori valoarea
indicatorului social de referinþã

Absolvenþii înregistraþi la
AJOFM, în situaþia în care se în-
cadreazã cu program normal de
lucru pentru o perioadã mai mare
de 12 luni, beneficiazã de o primã
de încadrare  de 500 lei. Acest
drept poate fi solicitat în termen
de 60 de zile de la data angajãrii.
„Absolvenþii, care se angajeazã cu
program normal de lucru, în pe-
rioada de acordare a indemnizaþiei
de ºomaj pot beneficia de o sumã
egalã cu indemnizaþia de somaj la
care ar fi avut dreptul, pânã la ex-
pirarea perioadei de acordare a
acesteia dacã nu s-ar fi angajat.
Acest drept poate fi solicitat în ter-
men de maximum 60 de zile de la

expirarea celor 12 luni de la data
angãjarii”. Absolvenþii care se an-
gajeazã în perioada în care benefi-
ciazã de indemnizaþie de ºomaj într-
o localitate situatã la o distanþã mai
mare de 50 km , faþã de localitatea
de domiciliu pot beneficia de o pri-
mã de încadrare egalã cu de douã
ori valoarea indicatorului social de
referinþã în vigoare la data acordã-
rii. „Absolvenþii care se angajeazã
în perioada în care beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj într-o altã
localitate ºi urmare a acestui fapt
îºi schimbã domiciliul, pot benefi-
cia de o primã de instalare, egalã
cu de ºapte ori valoarea indicato-
rului social de referinþã în vigoare
la data instalãrii...”, mai spun re-
prezentanþii AJOFM Dolj.
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Ziua de ieri arãta bune auspicii,
examenul de Bacalaureat promiþând
cã va fi unul cel puþin satisfãcãtor.
Primele impresii, culese la ieºirea
din sãlile de examen, sunt mai pu-
þin îmbucurãtoare. La unul dintre
Centrele de examen, la Liceul cu
Program Sportiv „Petrache
Triºcu”, pãrinþii elevilor aºteptau sã
vadã ce au fãcut copiii. „Nu am
foarte multe emoþii, deoarece ºtiu
cã fata mea a învãþat. Dar aceastã
generaþie, dacã vrea sã schimbe
România, trebuie sã înveþe carte”,
a precizat  Eugenia Khaddour.

Una dintre candidate, Diana
Cãlinoiu, de abia ieºitã din salã,
ne-a spus câteva cuvinte: „Am avut
ceva emoþii, dar am trecut peste
ele. Nu mi s-a pãrut foarte greu,
dar trebuie sã recunosc cã unul
dintre subiecte nu l-am tratat cum
trebuie. Am ales varianta pentru

Conform procedurii avizate de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, astãzi va avea loc proba suplimentarã
de admitere în învãþãmântul profesional de stat cu durata
de trei ani. «Aceastã probã se susþine acolo unde numãrul
candidaþilor înscriºi l-a depãºit pe cel al locurilor aprobate
pentru anul ºcolar 2015/2016. Sunt trei instituþii de învãþã-
mânt de acest fel în Dolj, la Pleniþa, Segarcea ºi Craiova,
care vor organiza un asemenea examen, fiecare dintre ele
conform specialitãþilor  proprii, subiectele de examen pro-
venind din disciplina „Educaþie tehnologicã”, numãrul can-
didaþilor diferind de la o unitate la alta», a declarat prof.
Mihãiþã Stoica, purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj.

Examene pentru învãþãmântul profesional de stat
Astfel, la Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea,

domeniul „Mecanicã”, pentru calificarea în meseria de
mecanic agricol, s-au înscris 52 de candidaþi, pe cele 28
de locuri aprobate. De asemenea, la Liceul Tehnologic
„C.S. Nicolãescu Plopºor” Pleniþa, tot la „Mecanicã”, dar
pe specializarea lãcãtuº mecanic – prestãri servicii, sunt
39 de candidaþi pe 28 de locuri, iar la Colegiu Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” Craiova, domeniul „Turism-
alimentaþie”, la calificarea „bucãtar” sunt, pe 28 de lo-
curi, 61 de doritori, pe când la „ospãtar (chelner) – vân-
zãtor în unitãþile de alimentaþie publicã” sunt 49 de candi-
daþi pentru 28 de posturi.

Examenul de Bacalaureat – probele scrise – a
debutat, ieri, cu cea de Limba ºi literatura româ-
nã, structuratã pe cele douã niveluri – real ºi
uman –, fiecare cu subiecte diferite. Nu a fost un
entuziasm ieºit din comun la ieºirea de la exa-
men, poate ºi emoþiile au fost mari, dar este cert
cã sunt probleme. Mai mult, au fost ºi ceva difi-
cultãþi în desfãºurarea „maturitãþii”, inclusiv în
încercãri de fraudare a examenului.

profilul „Uman”, sunt absolventã
a Colegiului Naþional „Nicolae Ti-
tulescu”, vreau sã urmez Faculta-
tea de Drept ºi ªtiinþe Sociale, iar
pentru proba la alegere am prefe-
rat Logica. Eu sunt convinsã cã toþi
colegii mei vor obþine note peste
5».

Ceva mai departe, la Colegiul
Naþional „Carol I”, aceeaºi anima-
þie, dar, parcã, mai multe emoþii.
«Sunt cam emotivã, ca mamã, însã
am încredere în fata mea. A ales
„Realul” ºi îºi doreºte sã urmeze
ori informatica, ori automatica.
Oricum, a optat, ca materie la ale-
gere pentru informaticã», a spus
Elena Bîrdãu. Mai încolo de
aceasta, un proaspãt ieºit de la exa-
men era alãturi de prieteni. Nu-ºi
putea încã ascunde emoþiile: «Nici
nu ºtiþi ce am simþit! Dupã ce am
vãzut subiectele, mi-am mai reve-

nit, fiindcã nu mi s-au pãrut difici-
le. Oricum, eu am ales „Realul”,
voi merge spre informaticã-mate-
maticã sau automaticã. Ca probã
la alegere am optat pentru biolo-
gie» - Gabriel Alexandru Niþu.

Subiecte diferite
Cum probele la Limba ºi litera-

tura românã au fost diferenþiate –

„Real” ºi „Uman” – prezentãm o
parte dintre acestea. La „Uman”,
primul subiect a fost legat de piesa
de teatru „Ultima orã”, de Mihail
Sebastian, având cerinþe inclusiv
gramaticale. La cel de-al II-lea sub-

iect, absolvenþii au avut de scris
un text despre rolul scriitorilor în
societate, iar cel de-al III-lea sub-
iect a fost destinat descrierii, prin
eseu, a relaþiei dintre douã perso-
naje ale unui roman interbelic. La
„Real”, primul subiect s-a referit
la rezolvarea mai multor probleme,
inclusiv gramaticale, din piesa de

teatru „Trei generaþii” a Luciei De-
metrius. Ce-a de-a doua probã a
constat în conceperea unui text
despre importanþa practicãrii spor-
tului, la orice vârstã, iar cel de-al
III-lea subiect s-a referit la scrie-
rea unui eseu referitor la unul din-
tre personajele din operele lui Geor-
ge Cãlinescu, Marin Preda sau Ion
Creangã.

Trei eliminaþi, 370 de absenþi
Condiþiile pentru desfãºurarea

Bacalaureatului au fost întrunite în
judeþul Dolj. Cu toate acestea, pro-
bleme au fost, dar nu foarte gra-
ve. „Din candidaþii înscriºi, s-au
înregistrat 370 de absenþi, iar trei
dintre absolvenþii care au intrat în
sãli au fost e4liminaþi pentru încer-
cãri de fraudã. A fost un caz mai
deosebit, la Centru de Examen de
la Colegiul „Fraþii Buzeºti”, unde
un candidat a intrat mai târziu în
salã, dar, dupã ce a prezentat do-
vezi cã întârzierea a fost obiecti-
vã, s-a solicitat un formular de re-
zervã cu subiectele, care s-a ºi
aprobat. Nu ºtim, deocamdatã,
pânã când nu se va stabili, la Mi-
nisterul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, locul în care vor fi evaluate
lucrãrile candidaþilor din Dolj”, a
declarat prof. Nicuºor Cotescu,
inspector general adjunct al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.
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În perioada 3-5 iulie, la
Craiova va avea loc cea de-
a IV-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Epigramã
„Traian Demetrescu”, or-
ganizat de Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”. Pes-
te 600 de epigrame au fost
înscrise în concurs, aparþi-
nând unor autori din þarã ºi
din Republica Moldova, cele
câºtigãtoare urmând a fi tra-
duse în cinci limbi strãine
(englezã, germanã, france-
zã, italianã ºi spaniolã) de
studenþi ai Facultãþii de Li-
tere. La Craiova sunt aºtep-
taþi, cu acest prilej, circa 40 de invitaþi, între
care prof. univ. dr. ªtefan Cazimir ºi George
Corbu – preºedinte al Uniunii Epigramiºtilor
din România. Dialogurile epigramiºtilor vor fi
gãzduite, ca ºi la ediþiile precedente, de Sala
Mare a Primãriei Craiova. Festivalul Interna-

Peste 600 de epigrame înscrise la
festivalul internaþional de la Craiova

þional de Epigramã „Traian Demetrescu” este
organizat împreunã cu Consiliul Local ºi Pri-
mãria Municipiului Craiova, parteneri fiind Uni-
versitatea din Craiova, Uniunea Epigramiºti-
lor din România, Cenaclul Epigramiºtilor Ol-
teni ºi Revista „Cugetul”.

La Biblioteca Francezã „Om-
nia” are loc astãzi, ora 13.00, în
cadrul evenimentului cultural
„Artistul în timpul sãu”, confe-
rinþa „Mitologii actuale ale vio-
lenþei” susþinutã de eseistul ºi
profesorul universitar Ionel Buºe.
De asemenea, acesta va vorbi
despre cele mai recente cãrþi ale
sale, dintre care douã au fost pu-
blicate la prestigioasa editurã fran-
cezã L’Harmattan. „Ionel Buºe
este una dintre figurile remarca-
bile ale Craiovei intelectuale, au-
tor de cãrþi incitante (eseu, prozã), promotor al dezbaterii ideilor în spaþiul public, infestat la
noi de discursuri dintre cele mai tautologice ºi vindicative”, spune Nicolae Coande, iniþiator
al proiectului „Artistul în timpul sãu”. Ionel Buºe este eseist, prozator, profesor universitar
de filosofie la Universitatea din Craiova, director al CSIR „Mircea Eliade” ºi al revistei
„Symbolon”, editatã împreunã cu Institutul de Filosofie din Lyon, invitat al unor prestigioa-
se universitãþi din Europa ºi America Latinã, unde susþine prelegeri pe tema imaginarului.
Intrarea publicului la conferinþa de astãzi este liberã.

„Mitologii actuale ale violenþei”
– conferinþã susþinutã de scriitorul
Ionel Buºe la Biblioteca „Omnia”

În acest an, proiectul îi va aduce pe ace-
eaºi scenã pe Loredana, cunoscutã pentru
reinterpretarea în manierã proprie a unor
celebre cântece populare româneºti, ºi Cvar-
tetul Bãlãnescu – Alexander Bãlãnescu fiind
considerat unul dintre cei mai vizionari vio-

Sunetist din Anglia pentru concertulSunetist din Anglia pentru concertulSunetist din Anglia pentru concertulSunetist din Anglia pentru concertulSunetist din Anglia pentru concertul
„Maria Tãnase Simfonic”„Maria Tãnase Simfonic”„Maria Tãnase Simfonic”„Maria Tãnase Simfonic”„Maria Tãnase Simfonic” de la Sala Polivalentã de la Sala Polivalentã de la Sala Polivalentã de la Sala Polivalentã de la Sala Polivalentã
Dupã „Mozart Rocks”, ineditul concert de

rock simfonic din 2013, ºi „Vivaldi Colours”,
show de fuziune între muzica pop ºi cea cla-
sicã din 2014, ambele cu unele dintre cele
mai cunoscute voci ale României, Filarmo-
nica „Oltenia” propune craiovenilor, în
aceastã toamnã, alt grandios spectacol la
Sala Polivalentã. Unul dedicat Mariei Tã-
nase, în care muzica simfonicã sã rezoneze
cu cea folcloricã, anunþat pentru data de 25
septembrie. Pregãtirile sunt în toi, pe lângã

aspectele artistice pe organizatori preocu-
pându-i ºi detaliile tehnice, cu atât mai mult
cu cât, la ediþiile precedente, au primit nu
numai laude, ci ºi reproºuri din partea pu-
blicului privind sonorizarea. În acest sens,
s-a apelat la serviciile unui sunetist din An-
glia, David Kent, despre care reprezentan-
þii Filarmonicii craiovene spun cã are o bo-
gatã experienþã, colaborând la numeroase
festivaluri ºi concerte, inclusiv ale trupelor
Pink Floyd ºi The Rolling Stones.

loniºti contemporani ºi un prolific compozi-
tor, de origine românã, stabilit la Londra încã
din 1971. Alãturi de aceºtia se vor afla Or-
chestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale
Filarmonicii craiovene ºi Corul de copii al
Liceului de Arte „Marin Sorescu”.

„Sã nu uitãm, totuºi, cã
este o salã de sporturi,
nu de concert!”

Pregãtirile sunt în toi,
o întâlnire de lucru având
loc, recent, între cei doi
muzicieni, Loredana ºi
Alexander Bãlãnescu.
Însã nu doar partea ar-
tisticã, ci ºi cea tehnicã
îi preocupã în prezent pe
organizatorii evenimentu-
lui, cu atât mai mult cu
cât, la ediþiile preceden-
te, au primit reproºuri din
partea publicului privind
calitatea sonorizãrii. «Cu
siguranþã, de aceastã
datã va fi o sonorizare
mai bunã. Deja s-au fã-
cut niºte investiþii acolo,
existã niºte panouri care
au fost folosite ºi la Eu-
rovision. În plus, noi am
învãþat din experienþa
anilor trecuþi. Vom avea
niºte echipamente noi,
dar ºi poziþionarea boxe-
lor va fi altfel, încercãm
o altã formulã…”, a pre-
cizat Vlad Drãgulescu,
managerul Filarmonicii
„Oltenia”.

A sonorizat
concerte Pink
Floyd ºi The
Rolling Stones

În privinþa so-
norizãrii însã, or-
ganizatorii se ba-
zeazã în mare mãsurã pe un specialist –
David Kent – adus din Anglia pentru eve-
nimentul de la Sala Polivalentã. „A sonori-
zat, printre altele, concerte Pink Floyd ºi
The Rolling Stones… Nu ºtiu dacã putem
avea, în momentul de faþã, ceva mai bun
decât acest sunetist, care este foarte pri-
ceput ºi care sperãm cã va scoate ceva
mai bun din Sala Polivalentã”, a precizat
Drãgulescu. „Au fost oameni nemulþumiþi
de sunet, la ediþiile trecute, dar au fost ºi
locuri în salã din care s-a auzit foarte bine.
Polivalenta este oricum foarte greu de so-
norizat. Sã nu uitãm, totuºi, cã este o salã
de sporturi, nu de concert! Cu siguranþã,
deci, va fi un sunet mult mai bun decât în
ediþiile precedente”, a mai spus managerul
Filarmonicii craiovene. Acesta a explicat
cã sala ar putea fi sonorizatã, într-adevãr,
excepþional, însã ºi costurile ar fi pe mã-
surã: „Ar costa probabil vreo 100 de mii
de euro chiria unor echipamente. Ori nu
ne permitem un asemenea buget. Dar ne
punem foarte mari speranþe în sunetistul
respectiv, care are experienþa necesarã”.

Numele invitatului ediþiei 2016,
încã nedezvãluit

În cadrul unei conferinþe de presã, Vlad
Drãgulescu a mai declarat cã Filarmonica „Ol-
tenia” îºi doreºte „sã creeze o tradiþie a con-
certelor de Polivalentã ºi a concertelor de tip

fuziune” ºi a fãcut referiri ºi la ediþia viitoare,
pãstrând însã, deocamdatã, ca surprizã numele
invitatului. „Avem în minte ºi ce se va întâm-
pla în 2016, o sã vã aducem ºi atunci ceva cu
totul deosebit. Am întâlnit în organizarea Sta-
giunii Europa (n.r. – care va avea loc în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016) pe
cineva care ne-a devenit prieten, care n-a pu-
tut participa în sãptãmâna dedicatã þãrii lui, dar
care probabil va fi subiectul concertului de Po-
livalentã din 2016”, a spus acesta.

Paula Seling ºi Delia Matache
au acceptat provocarea în 2013 ºi 2014

În 1 noiembrie 2013, „Mozart Rocks”
i-a adus pe scena Sãlii Polivalente de la
Craiova pe Paula Seling ºi Dan Helciug,
solistul trupei „Spitalul de Urgenþã”, Or-
chestra Simfonicã a Filarmonicii „Olte-
nia” fiind condusã de tânãrul Constantin
Grigore. Pentru „Vivaldi Colours”, din
11 octombrie 2014, douã dintre cele mai
cunoscute voci ale României, Delia Ma-
tache ºi Horia Brenciu, au acceptat cu en-
tuziasm provocarea de a improviza pe
acorduri clasice ºi de a interpreta propriile
piese, special reorchestrate pentru acest
eveniment, la pupitrul dirijoral aflându-se
Tiberiu Soare. Un alt element inedit a fost
vioara Stradivarius mânuitã cu mãiestrie
de tânãrul virtuoz Rãzvan Stoica.
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Cancelarul german Angela Merkel a sugerat,
ieri, cã trebuie gãsit un compromis în cazul
Greciei, în timp ce ieºirea tot mai probabilã a
þãrii din zona euro a generat panicã pe pieþele
internaþionale. “Dacã se pierde capacitatea de a
se ajunge la un compromis, atunci Europa este
pierdutã, iar acesta este sensul unei afirmaþii pe
care o fac deseori - «dacã euro eºueazã, Euro-
pa eºueazã»”, a declarat Merkel în cadrul unei
conferinþe la Berlin. La Bruxelles, preºedintele
Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a de-
clarat cã se simte “trãdat” dupã ce negocierile
cu Grecia au eºuat ºi le-a cerut grecilor sã vo-
teze “da” la referendumul fixat pentru 5 iulie.
“Egoismul ºi uneori jocurile tactice ºi chiar po-
puliste sunt predominante. Dupã toate eforturi-
le depuse, dupã toate eforturile Comisiei ºi ale
altor instituþii implicate, mã simt oarecum trã-
dat”, a declarat el. Juncker le-a cerut autoritãþi-
lor de la Atena sã “spunã adevãrul” poporului
lor, precizând cã propunerile de ajutor ale cre-
ditorilor internaþionali nu urmãresc tãierea pen-
siilor sau salariilor. Într-un discurs adresat du-
minicã naþiunii, premierul Alexis Tsipras le-a
cerut grecilor sã fie rãbdãtori ºi sã îºi pãstreze
cumpãtul, asigurându-i cã depozitele lor ban-

Procurorul general
al Egiptului
a decedat dupã
atentatul care
l-a vizat

Procurorul general al Egiptului,
Hisham Barakat, a decedat în urma
rãnilor suferite în atentatul cu
bombã care l-a avut ca þintã ieri
dimineaþã, la Cairo. Hisham Bara-
kat “a decedat”, a declarat minis-
trul Justiþiei, la spitalul la care pro-
curorul general fusese transportat.
Potrivit AFP, anunþul a fost confir-
mat de un al doilea ministru de la
Cairo. Agenþia de ºtiri oficialã
Mena informase anterior cã procu-
rorul general a suferit “rãni uºoa-
re” dupã ce o bombã a explodat în
timp ce convoiul în care se afla His-
ham Barakat trecea prin cartierul
Heliopolis din capitala Cairo.  Ata-
cul a fost revendicat de o grupare
puþin cunoscutã, autointitulatã
“Rezistenþa Popularã din Gizeh”,
care a postat o declaraþie pe pagi-
na sa de Facebook. Gruparea a
publicat ºi câteva fotografii despre
care a susþinut cã au fost fãcute la
locul atentatului. La 21 mai, filiala
egipteanã a Statului Islamic ºi-a
chemat adepþii sã îi atace pe jude-
cãtori drept rãzbunare faþã de exe-
cutarea prin spânzurare a unor
persoane gãsite vinovate de atacuri
în numele organizaþiei jihadiste.

Tunisia a anunþat
arestarea unui
grup de suspecþi
în legãturã
cu atentatul
de vineri

Tunisia a anunþat ieri arestarea
unui prim grup de suspecþi asociaþi
cu autorul atentatului de vineri de
la Port El Kantaoui, în apropiere
de Sousse (est), în care ºi-au pier-
dut viaþa 39 de persoane, în majo-
ritate turiºti britanici. “Am început
prin arestarea unui prim grup, al
cãrui numãr este important, al re-
þelei care se afla în spatele acestui
criminal terrorist”, a declarat mi-
nistrul tunisian de interne, Najem
Gharsalli, într-o conferinþã susþinu-
tã în prezenþa omologilor sãi fran-
cez, german ºi britanic. Oficialul
tunisian nu a oferit alte detalii,
menþionând doar cã autoritãþile
verificã în continuare dacã ataca-
torul, identificat drept Seifeddine
Rezgui, un student în vârstã de 23
de ani, a fost antrenat în tabere ji-
hadiste în þara vecinã Libia. Minis-
trul de Interne s-a angajat cã “ori-
ce persoanã care a furnizat un spri-
jin logistic sau financiar atacului
va fi arestatã”, ºi le-a promis “vic-
timelor (...) cã aceºti ucigaºi vor fi
prezentaþi justiþiei tunisiene pentru
a fi pedepsiþi în mod corect”. În
declaraþia sa, susþinutã în hotelul
din Port El Kantaoui pe a cãrui
plajã a avut loc masacrul, Najem
Gharsalli le-a mulþumit omologilor
europeni pentru prezenþa lor “în
aceste momente dificile” pentru
Tunisia. “Împãrtãºim ºi apãrãm
aceleaºi valori”, a mai afirmat res-
ponsabilul tunisian, precizând cã
“am studiat ce anume am putea
face împreunã pe viitor pentru a
dezvolta cooperarea în domeniul
securitãþii”. Najem Gharsalli a rea-
minitit cã guvernul de la Tunis a
decis sã desfãºoare poliþiºti înar-
maþi pe plaje ºi în incinta hoteluri-
lor, precum ºi sã închidã toate mos-
cheile care “propagã un discurs de
urã pentru a-i diviza pe tunisieni”.

Proeuropenii au câºtigat ale-
gerile locale în majoritatea ora-
ºelor din Republica Moldova,
primarul în exerciþiu al Chiºinã-
ului, Dorin Chirtoacã, obþinând
al treilea mandat în aceastã
funcþie.  Primar al capitalei
moldovene începând din 2007,
proeuropeanul Dorin Chirtoacã
a obþinut peste 53% din voturi,
în timp ce opozanta sa, Zinaida
Greceanîi, circa 46% din sufra-
gii. “Este o victorie foarte im-
portantã, care semnificã conti-
nuarea reformelor proeuropene
la Chiºinãu”, a declarat Dorin
Chirtoacã. La rândul sãu, Zinai-
da Greceanîi a apreciat cã “re-
zultatele sunt departe de reali-
tate” ºi le-a cerut susþinãtorilor

 Semnalând cã Statul Islamic
reprezintã o ameninþare serioasã la
adresa þãrilor din vestul Europei,
premierul David Cameron averti-

Angela Merkel: „Dacã euroAngela Merkel: „Dacã euroAngela Merkel: „Dacã euroAngela Merkel: „Dacã euroAngela Merkel: „Dacã euro
eºueazã, Europa eºueazã”eºueazã, Europa eºueazã”eºueazã, Europa eºueazã”eºueazã, Europa eºueazã”eºueazã, Europa eºueazã”

care sunt “pe deplin securizate”. Decizia Gre-
ciei de a impune controlul capitalului este “jus-
tificatã”, a declarat Comisia Europeanã dupã o
evaluare iniþialã a mãsurilor. Cu toate acestea,
comisarul UE pentru servicii financiare, Jonat-
han Hill, a avertizat cã miºcarea liberã a capita-
lurilor trebuie “reinstituitã cât mai repede posi-
bil în interesul economiei elene, a zonei euro ºi
a pieþei unice europene”. Oficialii
ºi liderii europeni au lãsat uºa des-
chisã pentru redeschiderea nego-
cierilor cu Grecia. Preºedintele
francez Francois Hollande a scris
luni într-un mesaj postat pe Twit-
ter cã un acord cu Grecia este
încã posibil. Vorbind dupã o în-
tâlnire de urgenþã a Cabinetului pe
tema crizei greceºti, Hollande a
subliniat cã Franþa este “pregãti-
tã sã acþioneze” pentru menþine-
rea Greciei în zona euro. Preºe-
dintele francez a declarat cã re-
ferendumul din Grecia este o “ale-
gere suveranã”. “Aceasta este
democraþia, este dreptul poporu-
lui grec ce vrea pentru viitor. Miza

este dacã Grecia vrea sã rãmânã în zona euro
sau sã îºi asume riscul plecãrii”, a declarat el.
Comentariile sale au fost susþinute de cancela-
rul german Angela Merkel. Purtãtorul ei de cu-
vânt, Steffen Seibert, a declarat cã Guvernul
german este dispus sã discute cu Guvernul grec
“în orice moment”, adãugând cã Berlinul a rã-
mas în contact cu Atena.

Victorie a proeuropenilor la alegerile
locale din Republica Moldova

David Cameron avertizeazã cã Statul Islamic
pregãteºte atentate înpotriva Marii Britanii

zeazã cã militanþi ai grupului tero-
rist din Siria ºi Irak pregãtesc ata-
curi împotriva cetãþenilor britanici.
David Cameron a adus în discuþie

atacurile organizaþiei Stat Islamic,
dupã ce, vineri, în Tunisia, un bãr-
bat înarmat, membru al grupãrii
teroriste, a ucis 30 de turiºti brita-
nici. Atacul de sãptãmâna trecutã
este considerat de politicienii bri-
tanici cel mai dur la adresa naþiunii
dupã explozia de la metrou din
Londra, în 2005. Grupul Stat Isla-
mic “reprezintã o ameninþare realã
la adresa cetãþenilor, pentru cã
acolo are loc pervertirea unei reli-
gii mãreþe, în locul cãreia a luat
naºtere acest cult periculos al mor-
þii care atrage în mrejele ei prea
multe minþi tinere”, a declarat Ca-
meron la postul de radio BBC.
“Existã oameni în Irak ºi în Siria
care pun la cale atacuri îngrozitoare
în Marea Britanie ºi în oricare alte
þãri. Atât timp cât organizaþia Stat

Islamic existã în cele douã þãri,
suntem cu toþii în pericol”, a mai
precizat Cameron. În acest mo-
ment, starea de alertã din Anglia
este “severã”. Gradul de alertã in-
dicã o “mare posibilitate” de pro-
ducere a unui viitor asalt. Repre-
zentanþi ai poliþiei spun cã au de-
clanºat una dintre cele mai ample
operaþiuni de combatere a teroris-
mului din ultimul deceniu, ca ur-
mare a masacrului din Tunisia.
Cameron a atras atenþia asupra fap-
tului cã doreºte întãrirea mãsuri-
lor de securitate împotriva extre-
miºtilor musulmani din Anglia.
„Trebuie sã fim intoleranþi faþã de
intoleranþã, sã respingem viziunile
oricãrei persoane care conduc cã-
tre acte teroriste”, a mai semnalat
Cameron.

ei sã “continue lupta”. În restul
þãrii, proeuropenii au câºtigat
alegerile în multe localitãþi, po-
trivit lui Iurie Ciocan, reprezen-
tant al Comisiei Electorale. Þi-
nând cont de rezultatele din pri-
mul tur, partidele proeuropene
au câºtigat alegerile în 651 de
localitãþi, iar cele proruse în
171, dintr-un total de 898. În
circa 60 de localitãþi scrutinul a
fost câºtigat de candidaþi inde-
pendenþi. Totuºi, candidaþii pro-
ruºi au reuºit sã obþinã victoria
în unele oraºe-cheie ale þãrii,
precum Orhei (centru-est) unde
Ilan Shor a fost ales din primul
tur. Consideratã una din cele mai
sãrace þãri din Europa, Republi-
ca Moldova a parafat în 2014

un acord de asociere cu Uniu-
nea Europeanã. Decizia a pro-
vocat iritarea Rusiei, care men-

þine forþe militare în regiunea
separatistã Transnistria, fronta-
lierã cu Ucraina.
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Ultimul orizont

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 17:45

Ecranizare a romanului cu
acelaºi titlu, foarte îndrãgit de
cititori, al scriitorului James
Hilton. Un grup de europeni,
printre care se aflã un diplomat
britanic, Robert Conway, fratele
sau, George, un paria pe nume
Barnard, antropologul Lovett ºi
Maria, o tânãrã rusoaicã bolna-
vã de tuberculozã, se îmbarcã
în ultimul avion care evadeazã
din China zdruncinatã de vio-
lente miºcãri sociale...

Din Paris,
cu dragoste

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Asistentul personal al Ambasa-
dorului SUA în Franþa, James
Reece (Jonathan Rhys Meyers),
duce o viaþã de invidiat la Paris.
Cu o superbã franþuzoaicã pe
post de iubitã, adevarata lui
pasiune rãmâne jobul sãu de
începãtor din cadrul CIA-ului. Tot
ce îºi doreste acum James este
sã ajungã un agent în toatã
regula ºi sã aibã parte de cât mai
multã acþiune ºi adrenalinã. Aºa
cã în momentul în care i se oferã
posibilitatea de a avansa în
cadrul CIA-ului...

În pragul dezastrului

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:05

Aceastã comedie neagrã se
centreazã pe criza geopoliticã
ºi efectul ei asupra a trei bãr-
baþi disperaþi, care trebuie sã
se confrunte cu haosul din
jurul lor ca sã salveze planeta
de al treilea rãzboi mondial...
Regia: Jay Roach, Scott

Winant
Cu: Jack Black, Tim Robbins,

Pablo Schreiber

MARÞI - 30 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 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Careul cu 5 aºi
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
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 Un om grãbit
1977, Franþa, Dramã
00:45 Careul cu 5 aºi
01:45 Zon@
02:15 Connor sub acoperire (R)
2009, Canada, Familie
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:00 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Admirabila tãcere-

Alexandru Mironescu
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Destry
1939, SUA, Comedie, Western
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Muzica e viaþa mea
21:10 Burlacii
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas

TVR 2

08:20 Picasso, artist ºi demon
10:25 Ofertã irezistibilã
12:35 Jucãtorii
13:05 În pragul dezastrului
13:35 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
14:00 Scurt/4: Istorii de inimã

neagrã
15:25 Houdini
16:50 Houdini
18:20 Hercules
20:00 Povestea lui Gabby

Douglas
21:30 Knick
22:15 Knick
23:10 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
00:40 Schimb de dame
02:20 Ultimul rege al Scoþiei
04:20 Hercules
06:00 Campionii

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 Din Paris, cu dragoste
2010, Franþa, 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 Din Paris, cu dragoste (R)
2010, Franþa, Acþiune, Crimã

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
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doctorul casei
05:30 Dincolo de povestiri

07:15 La Mãruþã (R)
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
12:00 Cum s-a scufundat

Laconia (R)
14:00 Cum s-a scufundat

Laconia
16:00 Regina balului (R)
17:45 Ultimul orizont
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
22:45 Doctor în dragoste
00:45 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Strãini printre noi
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
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 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de Stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Flavours, 3 bucãtari (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

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

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

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

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

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

Generation

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Dupa-amiazã furtunã
cu descãrcãri electricemarþi, 30 iunie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4931 ............. 44931
1 lirã sterlinã................................6,3547....................63547

1 dolar SUA.......................4,0469........40469
1 g AUR (preþ în lei)........153,2420.....1532420

Cursul pieþei valutare din 30 iunie 2015 - anunþat de BNR

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

Ora: 14:00; 18:30

Gen film: Comedie

Supravietuitoarea

Ora: 16:00

Gen film: Actiune, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Ala micu'

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 21:30

Darryl Edwards este un tip atât
de nerãbdãtor sã devinã tatã
încât confundã un criminal
urmãrit de poliþie, de staturã
foarte micã, semãnând cu un
copil, Calvin Sims, cu un copi-
laº abandonat, pe care decide
sã-l adopte... El ºi soþia lui iau
"copilul" în casã în vreme ce
partenerul hoþului, Percy P.
încearcã sã-l ajute pe pitic sã
recupereze un diamant furat...

Donnie Brasco

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Bazat pe fapte reale, acest film
de excepþie redã povestea
faimosului Joe Pistone, un
agent FBI infiltrat în mafia new-
york-ezã a sfârºitul anilor ’70.
Pistone (Johnny Depp) îºi ia
numele de Donnie Brasco ºi se
imprieteneºte cu Lefty Ruggie-
ro (Al Pacino), un cap mafiot, a
cãrui viaþã personalã se duce
de râpã. Cu o soþie care vrea
sã-l pãrãseascã ºi cu un fiu
toxicoman, Lefty se simte
descumpãnit...

Jucãtorii

Se difuzeazã la HBO, ora  19:00

Un serial de comedie de jumã-
tate de orã, Ballers se petrece
în lumea fotbalului american,
îndrãgit peste ocean.
Dwayne „The Rock” Johnson
este personajul principal, fiind
un fost jucãtor, iar universul
sãu este lumea foºtilor ºi
actualilor jucãtori de fotbal
american...
Regia: Peter Berg
Cu: Hakim Callender, Dwayne
Johnson

MIERCURI - 1 iulie

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 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
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 Rãtãciþi prin Manhattan
2007, SUA, Dramã
00:45 Transformarea
01:45 Europa mea
02:15 Connor sub acoperire (R)
2009, Canada, Familie
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:00 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Careul cu 5 aºi
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Vânãtorii de fantome
1940, SUA, Comedie, Horror
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:10 5 minute de istorie
19:20 Cartea cea de toate zilele
19:30 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:40 Circul
1928, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

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

George Enescu, 2013
01:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:30 Hoþul de cãrþi
09:40 Nebunie în Las Vegas
11:25 Totul despre Schmidt
13:30 Pantani: Moartea unui

ciclist
15:10 102 dalmaþieni
16:50 Hoþul de cãrþi
19:00 Jucãtorii
19:30 În pragul dezastrului
20:00 300: Ascensiunea unui

imperiu
21:45 Detectivii din California
22:45 Justiþie la limita legii
00:35 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu

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 Ala micu'
2006, SUA, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

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

Mister
02:30 Ala micu' (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
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri

07:15 La Mãruþã
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
12:00 Noul Domn Jordan (R)
14:00 Numai îngerii au aripi (R)
16:30 Regina balului (R)
18:15 Picnic
20:30 Un alibi perfect
22:30 Donnie Brasco
01:00 Un alibi perfect (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã

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 În puii mei
21:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Terapie prin dragoste
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

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

KANAL D

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

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Revendicarea
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Flavours, 3 bucãtari (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
20:30 Cronica Netului
21:00 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica Netului (R)
02:30 Nunþi de poveste (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Campionatul Naþional de

Street Workout România
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Insidious: Capitolul 3

Ora:  21:00

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova,

prin SC Salubritate Craiova SRL,
va efectua, în perioada 06.07.2015-
31.07.2015, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii
verzi). Lucrarea de dezinsecþie
pentru combaterea insectelor dã-
unãtoare se va face prin pulveri-
zare aerianã si terestrã. Se vor fo-
losi pentru dezinsecþie substanþe-
le din grupa a III-a de toxicitate Su-
pertox ºi Extratox, avizate de cã-
tre Ministerul Sãnãtãþii. Conform
fiºelor de securitate a produselor,
soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu
prezintã niciun pericol pentru oa-
meni, animale, peºti ºi pãsãri.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã;

D I S P U N E:

ART.1. Se convoacã în ºedinþã extraordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 02.07.2015, ora 12,oo la sediul
consiliului judeþean.

       ART.2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Craiova a unei suprafeþe de teren necesarã

organizãrii de ºantier pentru realizarea investiþiei ”Reabilitare infrastructurã de miºcare Aeroport Craiova”, conform anexei.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – Zona Aeroport Craiova.
3. Proiect de hotãrâre privind modificarea devizului general al proiectului ”Sistem de management integrat al deºeurilor

în judeþul Dolj”.
4. Proiect de hotãrâre privind numirea domnului consilier judeþean Luicã Dorel membru ATOP Dolj.
5.   Diverse – interpelãri.
ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

NR. 393 Emisã astãzi, 29.06.2015

     Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,          SECRETAR,

             ION PRIOTEASA           GHEORGHE BARBÃRASÃ

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.

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 domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
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 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.

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 utilitãþile,
ultramodernã. Tele-
fon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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.

Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire
centralã, izolatã
termic sau schimb
cu 2 apartamente
2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
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 teren
arabil, cu cadastru
fãcut, în comuna
Orodel - Dolj. Telefon:
0770/336.014.
Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã 6000
mp, intravilan, curþi,
construcþii, Pieleºti. Te-
lefon: 0766/286.664.
0727/325.869.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15
Euro mp negociabil.
Telefon: 0745/867.164;
0730/280.914.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 30 iunie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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.

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.
Vând teren intravi-
lan 4200 mp ºi o
cãsuþã din lemn la
7 km de Craiova,
vie, pomi, deschi-
dere 22 m. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15
lei/m.p. Telefon:
0251/428.415; 0740/
510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, stu-
diu geotehnic, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
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 garsonierã
în Craioviþa Nouã
sau împrejurimi. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabricaþie
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 stare
de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
 Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON 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 pat Pal 205-
190, saltele Relaxa
noi ºi triploc industrial
cu 5 aþe. Telefon:
0742/308.943.
Vând douã vaci cu
lapte, una gestantã ºi
alta cu viþel (o sãptã-
mânã). Telefon:
0251/339.096.
Vând cutie metalicã
ºi pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen su-
durã, 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 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 JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 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.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.

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.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 30 iunie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele bo-
vinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã
muzicalã stereo,
calculator indstruire
copii. Telefon: 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 - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
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 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 apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.

Apartament ultra-
central, ultralux, mo-
bilier nou, ultramo-
dern, A.C., internet,
toate dotãrile, posibil
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

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

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.

Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la ce-
rerea clientului, caza-
re – masã - confort.
Telefon: 0722/360.513;
0723/692.884.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã ce în aceastã dimineaþã s-
a stabilit prima finalistã a celei de a
44-a ediþii a Copei America, odatã
cu disputarea partidei dintre gazda
Chile ºi Peru, la noapte vom afla ºi
cealaltã echipã care va lupta cu tro-
feul pe masã, deziderat pentru care
se vor ciocni Argentina ºi vicecam-
pioana în exerciþiu, Paraguay. Me-
ciul, programat la Concepcion, este
în fapt o reeditare a duelului din
grupa B, când cele douã au înche-
iat nedecis, 2-2. Aguero ºi Messi
(penalty) fãceau atunci ca Argen-
tina sã intre cu un dublu avantaj la
pauzã, pentru ca apoi Valdez ºi
Barrios – cu o reuºitã venitã chiar
în minutul 90, sã reechilibreze ba-
lanþa. Era jocul lor de debut la Copa
America, dupã care Argentina ºi-a
completat parcursul în grupã cu
douã victorii scurte, 1-0 atât cu
Uruguay (deþinãtoarea trofeului),
cât ºi cu Jamaica, iar Paraguayul
cu un succes de asemenea cu 1-0

COPA AMERICA

În grupe au dat-o la pace. Ce va fi acum?

Messi ºi ai sãi cautã finalaMessi ºi ai sãi cautã finalaMessi ºi ai sãi cautã finalaMessi ºi ai sãi cautã finalaMessi ºi ai sãi cautã finala
împotriva “coºmarului” brazilienilorîmpotriva “coºmarului” brazilienilorîmpotriva “coºmarului” brazilienilorîmpotriva “coºmarului” brazilienilorîmpotriva “coºmarului” brazilienilor

Argentina – Paraguay, la noapte, ora 2:30, Digi Sport 1

în compania “Reggae Boyz”, plus
un 1-1 contra “celeºtilor”. Rezul-
tate care au fãcut ca Messi ºi com-
pania sã câºtige grupa, secondaþi
de paraguayeni.

Ulterior, în sferturi, fotbaliºtii
din “Þara Tangolui” aveau de în-
fruntat pe Columbia, în timp ce
Paraguyului îi ieºea în faþã Brazi-
lia. Toate indiciile conduceau spre
o semifinalã de vis. “Selecao” a
capotat însã, arãtând cã n-a în-
vãþat nimic din eºecul suferit în
faþa paraguayenilor în 2011, în
aceeaºi fazã, cedând, la fel ca
atunci, la lovituri de departajare
(1-1, 3-4). ªi “pumele” au trecut
prin furcile caudine ale execuþii-
lor de la punctul cu var, dar la fi-
nal s-a fãcut dreptate (0-0, 5-4),
columbienii primind aceastã ºansã
doar evoluþiei fantastice a goalke-
eper-ului Ospina.

Dacã va fi sã treacã în ultimul
act, Argentina s-ar afla pentru a 27-

oarã în respectiva posturã, din 33
de încercãri. Au fost 14 succese
(cu unul mai puþin decât liderul
Uruguay) ºi 12 eºecuri. Ultima iz-
bândã a venit tocmai în 1993 (cu
Mexic), episod dupã care a pier-
dut douã finale, în 2004 ºi 2007
(ambele cu rivala Brazilia). Aºadar,
22 de ani de când argentinienii n-
au mai pus mâna pe un trofeu
major, cel mai aproape aflându-se
anul trecut, la CM, când pierdeau
finala cu Germania.

De partea cealaltã, Paraguay se
aflã în a 21-a semifinalã de CA,
însã de doar 8 ori a avansat în fi-
nalã, unde s-a impus în douã rân-
duri (1953 ºi 1979).

“Albiceleºtii” – mari favoriþi
pe hârtie

Argentina ºi Paraguay s-au
întâlnit de nu mai puþin de 104
ori în istorie, iar “pumele” au un
avantaj mai mult decât consis-

tent, 58 de victorii, 31 de remi-
ze ºi 15 înfrângeri, incluzând aici
ºi egalul din grupe. Dacã vine
însã vorba despre meciurile ju-
cate în cadrul acestei competi-
þii, lucrurile stau chiar dramatic
pentru paraguayeni, care n-a
înregistrat vreun succes în 23

de dispute, putându-se lãuda cu
numai 5 egaluri.

Mizând pe ultimele 4 directe,
se anunþã un meci cu goluri mul-
te! Egalul 2-2 de la aceastã ediþie
a urmat a 3 succese argentiniene,
4-2 (amical, 2011), 3-1 ºi 5-2
(preliminarii CM 2014).

Alexandra Dulgheru (locul 60 WTA), cea mai
ghinionistã dintre românce la tragerea la sorþi, n-
a avut nicio ºansã ieri, în faþa franþuzoaicei Kris-
tina Mladenovic (nr. 38), fiind învinsã, scor 2-6,
1-6, în manºa inauguralã a turneului de la Wim-
bledon, al treilea de Grand Slam al anului.

Mladenovic, care recent barase ºi drumul Si-
monei Halep, în turul secund la Birmingham, s-a
impus într-o orã ºi 9 minute.

Dulgheru a fost prima româncã intratã în
concurs pe iarba londonezã. Ea va primi un
premiu de 29.000 de lire sterline (aproximativ
41.000 de euro) pentru prezenþa pe tabloul

Dulgheru – eliminatã în turul I, la Wimbledon
principal de simplu.

Tot ieri, dar dupã închiderea ediþiei, au mai evo-
luat Irina-Camelia Begu, locul 31 WTA, împotri-
va rusoiacei Daria Gavrilova, locul 39 WTA, ºi
perechea Florin Mergea/Rohan Bopanna (Româ-
nia/India), a noua favoritã, în compania cuplului
Tim Smyczek/Jiri Vesely (SUA/Cehia).

Revenind pe tabloul de simplu feminin, astãzi
vor juca ºi celelalte trei românce, dupã progra-
mul: Simona Halep (nr. 3) – Jana Cepelova (Slo-
vacia, nr. 106), Monica Niculescu (locul 46) –
Monica Puig (Puerto Rico, nr. 91) ºi Andreea Mitu
(nr. 70) – Olga Govorþova (Belarus, locul 122).

Campionatul European din
Cehia se va încheia în aceastã
searã, pe gazonul arenei
“Eden”, din Praga, urmând a
încerca sã punã mâna pe
coroanã, aºa cum am anunþat
deja în subtitlul materialului,
Suedia ºi Portugalia. Finaliste
mai mult decât meritorii, în
contextul în care, în semifi-
nale, lusitanii au umplut de
ridicol Germania (5-0), în
timp ce galben-albaºtrii, într-
un duel sutã la sutã nordic, au
trecut cu 4-1 de Danemarca.

Cele douã tabere s-au
întâlnit ºi în runda finalã a
grupei B, meci încheiat
nedecis, 1-1. Se întâmpla
miercurea trecutã, când
ibericii deschideau scorul în

DIGI SPORT 1

18:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua – Rubin Kazan / 2:30 – FOTBAL
– Copa America, în Chile, semifinale: Argentina – Paraguay.

DIGI SPORT 2

13:30 – TENIS (M, F) – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în Regatul
Unit: ziua a 2-a.

DIGI SPORT 3

13:30 – TENIS (M, F) – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în Regatul
Unit: ziua a 2-a.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Campionatul European Under 21, în Cehia, finala:
Portugalia – Suedia.

EUROSPORT

12:00 – SNOOKER – Openul australian Goldfields, la Bendigo / 1:45 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada, semifinale: Statele Unite – Germa-
nia.

EUROSPORT 2

20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ – Liga Naþionalã, în Suedia, Dackarna –
Indianerna.

Aflãm regina Europeanului de tineret
Suedia – Portugalia, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport

minutul 82, pentru ca scandi-
navii sã revinã 7 minute mai
târziu. Un gol ce le-a adus o

calificare in extremis, suedezii
devansând vicecampiona Italia
graþie meciului direct (2-1).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Viorel Ferfelea a marcat din nou
pentru Universitatea, în amicalul cu
FC Vaduz, acesta fiind primul gol
de anul acesta pentru mijlocaºul de
30 de ani, care a fost exclus din lot
pentru o jumãtate de an. Jucãtorul
spune cã mai are de lucrat la forma
fizicã, dupã perioada îndelungatã în
care a lipsit de la antrenamentele
primei echipe ºi totodatã agreazã
stilul ofensiv abordat de alb-albaºtri
în cele douã meciuri amicale, în
care au marcat câte patru goluri.
„Deocamdatã au decurs bine pre-
gãtirile. Este o perioadã grea, în care
trebuie sã acumulãm pe partea fizi-
cã. Avem niºte meciuri în care tre-
buie sã punem la punct ultimele
detalii, pentru cã urmeazã imediat
campionatul ºi nu avem timp sã
facem multe încercãri.  A fi bine sã
avem o normã de-asta de patru
goluri pe meci, dar e greu sã o duci
în ritmul acesta. Cel mai important
în acest meci este sã nu fie acci-
dentaþi ºi sã facem un antrenament
fizic bun. Ar fi bine sã înscriem cât
mai multe goluri. E fotbalul pe care
eu îl agreez, un fotbal ofensiv, cu
foarte multe faze de poartã. Dar nu
se comparã un meci amical cu unul
de campionat. Eu îmi doresc sã

ªeful LPf, Gino Iorgulescu, a prezentat modul cum
se vor împãrþi banii proveniþi din drepturile TV, însã a
adãugat cã sumele nu vor fi fãcute publice, la cererea
cluburilor. Preºedintele Ligii a dezvãluit doar cã echi-
pele care au promovat, FC Voluntari ºi ACS Poli Timi-
ºoara, vor primi nu mai puþin de 1.200.000 de euro din
drepturile tv, faþã de 800.000 de euro, cât au primit
echipele venite din al doilea eºalon în sezonul trecut.
Prima ratã din banii de la televiziuni va fi împãrþitã as-
tãzi, în funcþie de locul ocupat în campionatul trecut,
iar cea de-a doua va fi atribuitã jumãtate celor 6 echipe
din play-off, iar cealaltã jumãtate celor 8 formaþii din
play-out. „Prima ratã din drepturile tv se va împãrþi 30
la sutã în mod egal tuturor echipelor, iar 70 la sutã în
funcþie de locul din clasament. Din a doua ratã a drep-
turilor, va ajunge câte 50 la sutã echipelor din play-off
ºi 50 la sutã echipelor din play-out. E o diferenþã, pen-

Florin Prunea, preºedintele
lui CSMS Iaºi, este cel mai nou
membru al Comitetului Exe-
cutiv al Federaþiei Române de
Fotbal. Deºi a fost suspendat
ºi amendat de FRF dupã o ie-
ºire la adresa clubului Steaua,
la finalul meciului direct din-
tre CSMS Iaºi ºi campioana
României, Prunea a câºtigat
cele mai multe voturi din par-
tea celorlalþi 13 preºedinþi din
Liga 1 la alegerile de ieri, des-
fãºurate în cadrul Adunãrii
Generale a Ligii Profesioniste
de Fotbal. Florin Prunea (46 de

Iorgulescu a dezvãluit algoritmul împãrþirii drepturilor TVIorgulescu a dezvãluit algoritmul împãrþirii drepturilor TVIorgulescu a dezvãluit algoritmul împãrþirii drepturilor TVIorgulescu a dezvãluit algoritmul împãrþirii drepturilor TVIorgulescu a dezvãluit algoritmul împãrþirii drepturilor TV
tru cã se împart mai mulþi bani celor ºase formaþii din
play-off, dar este o diferenþã pe care cluburile au ac-
ceptat-o. Cluburile ne-au cerut sã nu facem publice
sumele de bani pe care le vor încasa din drepturile tv,
este o chestiune de confidenþialitate, pentru cã nu vor
sã aibã probleme cu sponsorii. Pot doar sã spun cã o
nou-promovatã va primi 1.200.000 de euro, iar o echi-
pã din partea a doua a clasamentului îºi va asigura,
practic, 70% din buget” a spus Gino Iorgulescu. Clu-
burile participante la campionatul Ligii I vor câºtiga cu
aproximativ ºase milioane de euro mai mult din dreptu-
rile TV, având în vedere cã ediþia 2015-2016 se va des-
fãºura dupã noul sistem play-off/play-out, cu 14 echi-
pe, faþã de 18 formaþii sezonul trecut.În plus, ºeful
Ligii Profesioniste de Fotbal a þinut sã sublinieze cã,
din sezonul urmãtor, deþinãtoarea Cupei Ligii va primi
suma de 400.000 de euro. 

Felix Grigore a pierdut cu 9-5 în faþa lui Prunea
ani) îl înlocuieºte în Comite-
tul Executiv pe Ioan Horoba,
de la Gaz Metan Mediaº, for-
maþie retrogradatã în eºalonul
secund în aceastã varã. Celã-
lalt candidat pentru locul va-
cant era Felix Grigore, mana-
gerul general de la Universi-
tatea Craiova. Daniel Stanciu
- revenit în aceastã varã la Ti-
miºoara, unde este manager
sportiv la nou promovata ACS
Poli - ar fi trebuit sã fie al trei-
lea candidat, dar s-a retras îna-
inte sã înceapã votarea. Al doi-
lea reprezentant al cluburilor

în Comitetul Executiv al FRF
rãmâne Valeriu Argãsealã,
preºedintele Stelei. „Au fost doi
candidaþi: domnul Florin Pru-
nea ºi domnul Felix Grigore.
Domnul Prunea a câºtigat cu 9-
5 la voturi ºi este noul membru
în Comitetul Executiv” a decla-
rat preºedintele LPF, Gino Ior-
gulescu dupã finalul Adunãrii
Generale. Aceasta a fost ultima
ºedinþã a Adunãrii Generale a
Ligii 1, înainte de startul sta-
giunii 2015-2016 din Liga 1. Eta-
pa inauguralã este programatã
pe 11 iulie.

Mijloocaºul Craiovei spune
cã agreazã noul stil abordat
de echipã, mai ofensiv,
cu multe faze de poartã
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revin fizic cât mai repede, iar me-
ciurile sunt un bonus pentru mine.
Mai am de lucrat pe parte fizicã ºi
sper cât mai repede sã-mi gãsesc
forma fotbalisticã” spune „Ferfe”.

„Pasele pe culoar
sunt specialitatea mea”

Staff-ul tehnic ºi fanii sperã ca
Ferfelea sã acopere golul lãsat în lo-
tul craiovean de plecarea lui Pablo
Brandan la ASA, însã jucãtorul spu-

ne cã el posedã calitãþi diferite de cele
ale argentinianului. „Suporterii vãd
meciurile din exterior, antrenorul are
o altã viziune. Eu ºi Brandan suntem
doi jucãtori diferiþi, important este
ca echipa sã aibã rezultate. fiecare
jucãtor are calitãþile lui. Pasele pe
culoar sunt specialitatea mea, cu ele
m-am nãscut, nu le-am antrenat,
sunt de la Dumnezeu. Jucãtorul
care încearcã de multe ori are ºi
nereuºite. Atunci când îþi reuºeºte
o pasã poate însemna un gol ºi im-

plicit victoria echipei. Dacã aº fi cel
mai bun pasator din campionat ar fi
bine atât pentru mine, cât ºi pentru
echipã. Cu mine, fãrã mine, cu
Brandan, fãrã Brandan, chiar nu
conteazã. Important e ca atunci
când vom trage linie la sfârºit sã
fim mãcar cu o treaptã mai sus faþã
de campionatul trecut” spune mij-
locaºul. Obiectivele lui Ferfelea pen-
tru sezonul urmãtor sunt: „Sã fiu
sãnãtos, sã am o evoluþie cât mai
bunã prin care sã ajut Universita-

tea. Iar pentru echipã îmi doresc sã
terminãm cât mai în faþã, sã prin-
dem play-off-ul ºi sã jucãm într-o
cupã europeanã. Asta îºi doreºte
toatã lumea din Craiova”. Mijloca-
ºul de creaþie a avut un gând ºi pen-
tru fanii din Bãnie: „Aº dori sã vinã
în numãr cât mai mare la stadion.
Începe un nou campionat, iar fãrã
ei este greu. Atunci când vin în nu-
mãr mare, randamentul nostru creº-
te ºi împreunã cu ei vom avea re-
zultate bune”.


