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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã eºti bolnav ºi mergi la
doctor, e musai, Popescule, sã ai
“plicul” sãnãtos.
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Ieri, a avut loc ºedinþa
lunarã a Colegiului
Prefectural Dolj, fiind
reprezentanþi ai tuturor
instituþiilor deconcen-
trate. Tema principalã a
fost constituitã de mãsu-
rile luate, pentru sezo-
nul estival, de cãtre
principalele unitãþi care
au prerogative în prote-
jarea populaþiei – Direc-
þia de Sãnãtate Publicã
Dolj, Direcþia Sanitar-
Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor
Dolj, Comisariatul
Judeþean pentru Protec-
þia Consumatorilor
Dolj, la care s-a adãugat
o informare privind
acordarea ajutoarelor
pentru încãlzire. 33333 AC
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GreciaGreciaGreciaGreciaGrecia
nu va plãti!nu va plãti!nu va plãti!nu va plãti!nu va plãti!

Grecia, dupã cum a anunþat
ministrul sãu de Finanþe, Yanis
Varoufakis, nu va rambursa,
astãzi, suma de 1,6 miliarde de
euro cãtre FMI. Cu toate aces-
tea, contactele telefonice între
Tsipras, Juncker ºi Draghi au
continuat, în cãutarea „ultimei
ºanse”, oferite de creditori prin
deblocarea unui ajutor finan-
ciar. Alexis Tsipras a solicitat
preºedintelui Comisiei Europe-
ne, Jean Claude Juncker, ca,
dupã o discuþie cu preºedintele
Eurogrupului, Jeroen Dijssel-
lbloem, sã exprime un acord de
ultimã orã, potrivit declaraþiei
unui purtãtor de cuvânt al Co-
misiei, Margaritis Schias.
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Fuga din senatFuga din senatFuga din senatFuga din senatFuga din senat
sau dinsau dinsau dinsau dinsau din
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sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”

Nu m-am pronunþat, la timpul
potrivit, în cazul scandalului iscat
de tentativa, de altfel aproape reu-
ºitã, a parlamentarilor noºtri de a-
ºi aranja pensii speciale. N-am fã-
cut-o întâi de toate dintr-un motiv
de naturã… igienicã: la cât s-a de-
gradat clasa politicã autohtonã în
ultimii ani, culpabilã nu doar din
cauza spiritului grosier în ce pri-
veºte propriile lor interese, cât în-
deosebi pentru totala decuplare de
la realitãþile din jur, un concav par-
lamentar pus în slujba propriei
chiverniseli devine, din pãcate,
aproape un banal detaliu
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Iohannis pentru Financial Times:
Ponta trebuie sã demisioneze

Preºedintele Klaus Iohannis
spune, într-un interviu acordat
Financial Times, cã premierul
Victor Ponta trebuie sã demisione-
ze, pentru cã este inacceptabil ca
într-o þarã europeanã un prim-
ministru sã fie acuzat de fapte
ilegale. Klaus Iohannis a acordat
un interviu publicaþiei Financial
Times în care vorbeºte ºi despre
lupta anticorupþie din România.
Referindu-se la situaþia premieru-
lui Victor Ponta, cercetat pentru
trei infracþiuni, preºedintele a spus
cã acesta ar trebui sã demisioneze.
“Cea mai bunã cale este sã
demisioneze”, afirmã preºedintele,
în interviul publicat în ediþia
electronicã de ieri a publicaþiei.
“Dacã nu este vinovat, aºa cum
susþine, atunci nu este nicio
problemã... dar este inacceptabil
pentru o þarã europeanã ca pre-
mierul sã fie acuzat de procurori
de fapte ilegale”, a adãugat el.

Consiliile locale ºi judeþene pot
decide majorarea salariilor
angajaþilor, dar în limita bugetului

Salariile personalului care
activeazã în administraþia publicã
localã pot fi majorate dacã
fondurile se încadreazã în limita
bugetului aprobat ºi a plafonului
stabilit de Ministerul de Finanþe,
dar nu mai mult de 12%, a
anunþat, ieri, ministrul Muncii,
Rovana Plumb. „Prin ordonanþa
(de urgenþã - n.r.) care presupune
completarea OUG 83 privind
salarizarea sistemului universitar ºi
preuniversitar, de care beneficiazã
cele 60.000 de cadre nedidactice,
am pus o nouã prevedere prin care
în administraþia publicã localã, în
limita bugetului ºi a plafonului
care a fost stabilit de cãtre
Ministerul de Finanþe, se pot
majora salariile angajaþilor din
administraþia publicã localã, pânã
la 12%”, a spus ministrul Muncii,-
 Rovana Plumb.

Proiectul prevede cã au drep-
tul la pensie de serviciu pentru
limitã de vârstã militarii, poliþiº-
tii ºi funcþionarii publici cu sta-
tut special, în activitate, care au
împlinit vârsta standard de pen-
sionare pentru limitã de vârstã,
au o vechime efectivã de cel
puþin 25 de ani, din care cel pu-
þin 15 ani reprezintã vechimea în
serviciu.Vârsta standard de pen-
sionare pentru limitã de vârstã

Mihai Rãzvan UngureanuMihai Rãzvan UngureanuMihai Rãzvan UngureanuMihai Rãzvan UngureanuMihai Rãzvan Ungureanu
a fost desemnat ºef la SIEa fost desemnat ºef la SIEa fost desemnat ºef la SIEa fost desemnat ºef la SIEa fost desemnat ºef la SIE
Senatorul Mihai Rãz-

van Ungureanu, fost
premier al României, a

fost desemnat ieri, ºef
al Serviciului de Infor-
maþii Extern cu 278 de

voturi pentru ºi doar
ºase împotrivã. Acesta
a mai îndeplinit funcþia
de ºef al SIE din 2007

pânã în 2010, când
preºedintele Traian

Bãsescu l-a nominalizat
în funcþia de premier.

Cele douã camere reunite ale
Parlamentului s-au reunit ieri la ora
17.00 pentru a vota propunerea fã-
cutã de preºedintele Klaus Iohan-
nis - Mihai Rãzvan Ungureanu la
ºefia SIE. PSD a anunþat cã va boi-
cota ºedinþa pentru a impiedica re-
alizarea cvorumului de ºedinþã, dar
UNPR a anunþat cã va vota propu-
nerea preºedintelui, ceea ce a ºi fã-
cut. Cvorumul necesar pentru ca
ºedinþa sã se fi þinut era de 278, iar
la ºedinþã au venit 284 de parla-
mentari. Un numãr de 11 parlamen-
tari PNL, printre care Crin Anto-
nescu ºi Varujan Vosganian, nu ºi-
au înregistrat prezenþa la plenul Par-
lamentului dedicat validãrii lui Mi-
hai-Rãzvan Ungureanu la condu-
cerea SIE. Mihai-Rãzvan Ungurea-
nu nu a mai fost audiat mari, în
Comisia parlamentarã de control
SIE, din lipsã de cvorum. Deputa-
þii din grupul PSD Vasile Popeangã
ºi Florian Nicolae au semnat listele
de prezenþã.

„Asistãm în România la recom-
punerea monopolului puterii
de cãtre actualul preºedinte”

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, a declarat ieri
cã actualul preºedinte recompune
monopolul puterii, prin numirea în
posturi-cheie a unor “oameni de
încredere”.”În momentul de faþã,
asistãm în România la recompu-
nerea monopolului puterii de actua-

lul preºedinte, care doreºte în
posturile-cheie sã-ºi punã oamenii
de încredere. Acesta este primul
motiv pentru care cred cã este ne-
potrivitã alegerea fãcutã în persoana
domnului Ungureanu pentru con-
ducerea SIE”, a declarat Tãricea-
nu în plenul reunit.

“În ultima perioadã, aº spune de
un an de zile, am ascultat foarte
des o teorie care are mult miez, de
evitat în România ca cineva sã de-

þinã monopolul puterii. Am vãzut
toþi perioadele nefaste în care o sin-
gurã formaþiune politicã ºi liderul
ei a deþinut puterea în România ºi
mã refer cu precãdere la o perioa-
dã pe care nu cred cã aþi uitat-o,
2009 – 2012.Traian Bãsescu pre-
ºednte ºi PDL-ul la guvernare. Pro-
babil cã aceastã lecþie i-a fãcut pe
mulþi români sã fie extrem de reti-
cenþi de a mai repeta greºeala”, a
mai spus preºedintele Senatului.

Camera Deputaþilor a adoptat proiectul
pensiilor de serviciu pentru militari

Camera Deputaþilor a adoptat ieri proiectul de
lege a pensiilor de serviciu pentru militari,

vicepremierul Gabriel Oprea ºi ministrul Apã-
rãrii Mircea Duºa apreciind cã este “o lege a

recunoaºterii riscurilor, sacrificiilor pe care le
fac militarii, o reparare a nedreptãþilor fãcute

militarilor. Proiectul a fost adoptat cu 289 votu-
ri ”pentru”, 13 abþineri ºi un vot împotrivã.

este de 60 de ani., iar atingerea
acestei vârste se realizeazã prin
creºterea vârstelor standard de
pensionare, conform eºalonãrii.

Proiectul mai prevede cã au
dreptul la pensie de serviciu an-
ticipatã militarii, poliþiºtii ºi func-
þionarii publici cu statut special,
în activitate, care au împlinit
vârsta standard de pensionare
pentru limitã de vârstã diminua-
tã cu 5 ani ºi sunt trecuþi în re-

zervã ori au încetat raporturile
de serviciu ca urmare a reorga-
nizãrii unor unitãþi ºi a reducerii
unor funcþii din statele de orga-
nizare, precum ºi pentru alte
motive sau nevoi ale instituþiilor
din domeniul apãrãrii naþionale,
ordinii publice ºi securitate naþi-
onalã, sunt trecuþi în rezervã sau
direct în retragere ori au încetat
raporturile de serviciu ca urma-
re a clasãrii ca inapt sau apt li-
mitat pentru serviciul  militar/
serviciu de cãtre comisiile de ex-
pertizã medico-militarã.

Acordarea pensiei anticipate,
diminuarea vârstei standard de

pensionare cu 5 ani nu poate fi
cumulatã cu nicio altã reducere.
Baza de calcul pentru stabilirea
pensiei militare de stat este me-
dia tuturor veniturilor brute rea-
lizate în 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de activitate, actua-
lizate la data deschiderii dreptu-
rilor de pensie, la alegerea per-
soanelor. La media obþinutã se
adaugã un spor de pânã la 15 %
în condiþiile stabilite prin ordin
comun al conducãtorilor institu-
þiilor din domeniul apãrãrii naþi-
onale, ordinii publice ºi securi-
tãþii naþionale, mai prevede pro-
iectul.
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Grecia, dupã cum a anunþat
ministrul sãu de Finanþe, Yanis
Varoufakis, nu va rambursa, as-
tãzi, suma de 1,6 miliarde de euro
cãtre FMI. Cu toate acestea, con-
tactele telefonice între Tsipras,
Juncker ºi Draghi au continuat,
în cãutarea „ultimei ºanse”, ofe-
rite de creditori prin deblocarea
unui ajutor financiar. Alexis Tsi-
pras a solicitat preºedintelui Co-
misiei Europene, Jean Claude
Juncker, ca, dupã o discuþie cu
preºedintele Eurogrupului, Jero-
en Dijssellbloem, sã exprime un
acord de ultimã orã, potrivit de-
claraþiei unui purtãtor de cuvânt
al Comisiei, Margaritis Schias.
De câteva zile, toate declaraþiile
venite dinspre Atena, Bruxelles,

MIRCEA CANÞÃR

Grecia nu va plãti!Grecia nu va plãti!Grecia nu va plãti!Grecia nu va plãti!Grecia nu va plãti!
Paris sau Berlin sunã identic: se
face tot posibilul. „Grexit” ar
atrage consecinþe economice,
politice ºi geo-politice incalcula-
bile. Locul Greciei este în zona
euro. Un fapt divers: un tânãr lon-
donez, Thom Feeney (29 de ani)
a lansat o operaþie de finanþare
participativã în vederea colectã-
rii a 1,6 miliarde de euro pentru
salvarea Greciei. Peste 2000 de
persoane au rãspuns apelului sãu.
Premierul grec, Alexis Tsiprtas,
reflecta ieri la ultimele propuneri
ale Comisiei Europene, potrivit
cotidianului Kathimerini. Dacã el
acceptã, miniºtrii de Finanþe din
zona euro s-ar putea reuni de ur-
genþã, astãzi, pentru adoptarea
unei declaraþii privind reafirma-

rea angajamentului luat în 2012
de discutare a reexaminãrii da-
toriei greceºti, pe care guvernul
de stânga, anti-austeritate, de la
Atena, o reclamã de luni de zile.
Ce se poate întâmpla? Financial
Times atrage atenþia asupra fap-
tului cã regulile FMI sunt vechi,
deloc actualizate. În fapt, direc-
torul FMI, Christine Lagarde, tre-
buie sã notifice incidentul Consi-
liului de Administraþie, cu conse-
cinþe pentru Atena, prin consim-
þirea acordurilor încheiate. Gre-
cia ar urma sã nu mai aibã acces
la DST (drepturi speciale de tra-
gere), la moneda Fondului, cum
este cazul Sudanului ºi Somaliei.
În fine, dacã Grecia întârzie în
gãsirea unui mijloc de onorare a

datoriei sale, Consiliul de Admi-
nistraþie al FMI poate depune o
plângere împotriva ei. Dacã în
ºase luni situaþia nu se ameliorea-
zã, Grecia poate pierde dreptul de
vot la FMI, iar în doi ani poate fi
exclusã din FMI, o situaþie deloc
productivã. Cu toate acestea, se
mai sperã în gãsirea unei soluþii
de regularizare a situaþiei. Gre-
cia poate pãsãri zona euro, dacã
cetãþenii ei resping, prin referen-
dum, propunerile creditorilor, a
spus, ieri, ministrul german al Fi-
nanþelor, Wolfgang Schauble.
„Grexit”, scenariul abandonãrii de
cãtre Atena a monedei europe-
ne, a revenit. În ianuarie a.c., Co-
misia Europeanã menþiona cã
apartenenþa la euro este irevoca-

bilã. Discuþii existã ºi din acest
punct de vedere: o ieºire din zona
euro antreneazã ºi o ieºire din
Uniunea Europeanã? Interpreta-
rea largã a textelor europene, în
primul rând a Tratatului de la Li-
sabona, intrat în vigoare la 1 de-
cembrie 2009, stipuleazã condi-
þiile retragerii. Dar nu despre asta
este vorba acum. Nici una dintre
ipoteze, adicã retragerea Greciei
din zona euro sau pãstrarea ei,
nu are numai adepþi. Situaþia este
realmente tensionatã ºi cine îºi
imagineazã cã „Moscova deschi-
de braþele pentru a îmbrãþiºa Ate-
na” se pripeºte. Rusia are pro-
priile ei probleme economice ºi
nu mai poate face tot ceea ce i-
ar surâde.

Din partea DSP, a participat di-
rectorul executiv adjunct,  Nico-
lae Marcu, acesta menþionând cã
au început verificãrile la ºtrandu-
rile ºi piscinele aflate în zona de
competenã a instituþiei, iar cei care
nu sunt în regulã vor fi sancþionaþi
contravenþional, fiind posibilã ºi
mãsura extremã – de închidere a
acestora. De asemenea, pe toatã
perioada sezonului estival, vor con-
tinua controalele la restaurante,
baruri, etc, acolo unde, din cauza
unui potenþial risc, pot apãrea fo-
care de infecþii. Pe aceeaºi linie a
mres ºi comisarul ºef al Comisa-
riatului Judeþean pentru Protecþia
Consumatorilor Dolj,  Gheorghe
Marinesccu, acesta acesta preci-

Colegiul Prefectural Dolj a luat înColegiul Prefectural Dolj a luat înColegiul Prefectural Dolj a luat înColegiul Prefectural Dolj a luat înColegiul Prefectural Dolj a luat în
discuþie mãsurile pentru sezonul estivaldiscuþie mãsurile pentru sezonul estivaldiscuþie mãsurile pentru sezonul estivaldiscuþie mãsurile pentru sezonul estivaldiscuþie mãsurile pentru sezonul estival
Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului

Prefectural Dolj, fiind reprezentanþi ai tutu-
ror instituþiilor deconcentrate. Tema princi-
palã a fost constituitã de mãsurile luate, pen-
tru sezonul estival, de cãtre principalele uni-
tãþi care au prerogative în protejarea popula-

þiei – Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, Di-
recþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor Dolj, Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor Dolj, la care
s-a adãugat o informare privind acordarea
ajutoarelor pentru încãlzire.

zând cã, de la începutul sezonului,
s-a mers pe verificarea legislaþiei
privind protecþia consumatorilor,
de cãtre prestatorii de servicii de
alimentaþie publicã, în special la
terasele din Centrul vechi al Craio-
vei. Astfel, 31 de operatori econo-
mici au fost controlaþi, fiind con-
statate abateri la 25 de agenþi eco-
nomici, pentru 18 contravenþii fi-
ind acordate amenzi în cuantum de
peste 16.850 de lei. Gheorghe
Marinescu a mai spus cã va conti-
nua monitorizarea, mai ales la co-
mercializarea îngheþatei ºi a bãu-
turilor rãcoritoare. La rândul sãu,
Andrei Butaru, director al DSVSA
Dolj, a declarat cã, din cauza unui
risc ridicat al toxiinfecþiilor alimen-

tare, controalele vor fi foarte stric-
te, fiind urmãrite, în principal, exis-
tenþa documentului de înregistrare
sanitar-veterinarã ºi pentru siguran-
þa alimentelor; starea de întreþine-
re ºi igienã a obiectivului, echipa-
mentelor de lucru; asigurarea sur-
sei de apã potabilã etc. Anfrei Bu-
taru a mai spus cã, în iunie, au fost
recoltate 386 de probe din alimen-
te, pentru nerefulile constatate fi-
ind aplicate 33 de avertismente ºi
amenzi contravenþionale care au
depãºit 20 de milioane de lei.

Mai puþine ajutoare
Pe lângã mãsurile de sezon, s-

a fãcut ºi o prezentare, de cãtre
directorul executiv al Agenþiei Ju-

deþene pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã,  Marius Simcelescu, a
situaþiei privind jutoarele pentru
încãlzire, acordate celor care au
acest drept. „Pânã de curând, s-a
mers pe linia declaraþiilor pe pro-
pria rãspundere a solicitanþilor,
dar, dupã verificãri, prin sondaje,
s-a dovedit cã mulþi dintre dori-
tori denaturau adevãrul, Curtea de
Conturi descoperind neregulile. În
prezent, printr-o modificare legis-
lativã, Primãriile pot solicita ºi alte
acte justificative, astfel încât sã

nu mai fie posibile astfel de de-
rapaje de la lege. În sezonul tre-
cut de iarnã, la nivelul judeþului
Dolj s-au acordat ajutoare pen-
tru încãlzire, pe sistemul centra-
lizat, unui numãr de 12.000 de
familii; pe cel asigurat de gazele
naturale, pentru 3.200 de familii;
la energia electricã au fost 300
de familii beneficiare, iar, la în-
cãlzirea cu lemne, cca.11.000 de
familii, mai puþine, per total, de-
cât în anii precedenþi.”

CRISTI PÃTRU

În ºedinþa Colegiului Prefectural Dolj, a
avut loc un schimb de replici între comisa-
rul ºef al Comisariatului Judeþean pentru Pro-
tecþia Consumatorilor Dolj,  Gheorghe Ma-
rinescu¸ ºi  Gheorghe Cãlinoiu, ºeful Co-
misariatului Dolj al Gãrzii Naþionale de Me-
diu. Dupã ce Gheorghe Marinescu a pre-
zentat raportul privind controalele efectuate
la societãþile comerciale din Centrul Vechi,
Gheorghe Cãlinoiu a ridicat o problemã:
„Este foarte adevãrat, nu am fost prezent în
acel spaþiu, dar am primit reclamaþii cã este
foarte mult zgomot de la terase. Vã solicit o
explicaþie, cu atât mai mult cu cât, la aceas-
tã ºedinþã este prezent ºi administratorul
public al municipiului Craiova, domnul  Radu
Preda”. Rãspunsul ºefului de la Protecþia

Schimb de replici între ºeful de la „ProtecþiaSchimb de replici între ºeful de la „ProtecþiaSchimb de replici între ºeful de la „ProtecþiaSchimb de replici între ºeful de la „ProtecþiaSchimb de replici între ºeful de la „Protecþia
Consumatorilor” ºi de la „Garda de Mediu”Consumatorilor” ºi de la „Garda de Mediu”Consumatorilor” ºi de la „Garda de Mediu”Consumatorilor” ºi de la „Garda de Mediu”Consumatorilor” ºi de la „Garda de Mediu”

consumatorilor nu a întârziat:”Vreau sã-i
spun colegului meu cã nu este niciun impe-
diment în zona respectivã, nu este un zgo-
mot aºa de mare ºi, oricum, nu sunt foarte
mulþi locatari în Centrul Vechi”. Un rãspuns
care a fost contrazis, fin, de cãtre Radu Pre-
da: „Deocamdatã, regulamentul de funcþio-
nare în Centrul vechi este în stadiul de im-
plementare. Dar, cei care vor încãlca legea
vor fi sancþionaþi. Mai sunt agenþi econo-
mici care nu se conformeazã, însã vã asigur
cã nu vor scãpa nepedepsiþi”. Altfel, acesta
a mai precizat cã problemele de pe strãzile
„Râului” ºi „Nicolae Romanescu”, privind
ordinea ºi liniºtea publicã, sunt aproape so-
luþionate, prin contribuþia atât a Poliþiei Lo-
cale, cât ºi a Jandarmeriei ºi a Poliþiei.

CRISTI PÃTRU
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S-au prins hoþii din
comuna Sopot

Trei t ineri ,  P.
Daniel , de 19 ani,
C.A., de 17 ani ºi
R.M. de 14 ani, au
dat mai multe spar-
geri în satul Pie-
troasa din comuna
Sopot. În noaptea
de 1 februarie
2013, aceºtia au
sãri t  gardul la
ªcoala gimnazialã din localitate ºi au sustras mai multe
þevi de cupru care erau depozitate într-o anexã. Un an
mai târziu, în timpul nopþii, s-a furat un cazan de cupru
ºi un telefon mobil din locuinþa lui V. Marin. Poliþiºtii
din cadrul Secþiei 2 Poliþie Ruralã Breasta au stabilit cã
fãptuitorii acestui furt sunt tot cei trei tineri. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, 90 % din prejudiciul cauzat
de cei trei suspecþi a fost recuperat, iar în continuare
se efectueazã cercetãri în vederea probãrii întregii ac-
tivitãþi infracþionale.

A lovit douã maºini pe
strada „Toamnei”

Un tânãr de 25
ani din Craiova,
conducea, luni di-
mineaþã, un autotu-
rism pe strada
„Toamnei” depla-
sându-se cãtre Ba-
riera Vâlcii. Maºi-
na sa a intrat în
coliziune cu un alt
autoturism care se
afla în faþa sa, la
volanul cãruia se
afla tot un tânãr de
19 ani. A acroºat apoi ºi autoturismul care venea din sens
opus, fiind condus regulamentar de un ºofer de 47 ani,
din comuna Mischii. În urma accidentului, tânãrul de 25
de ani s-a accidentat uºor. Poliþiºtii ajunºi la faþa locului
au stabilit cã acesta nu a pãstrat distranþa în mers sufi-
cientã ºi cã avea o alcolemie de 0,53 mg/alcool pur în
aerul expirat. ªoferul a pãrãsit locul accidentului fãrã
încuviinþarea poliþiei, prezentându-se ulterior în timpul
efectuãrii cercetãrii. Poliþiºtii rutieri i-au întocmit dosar
penal în conformitate cu prevederile legale.

Conducea un autoturism
neînmatriculat

Luni,  la  orele
prânzului, F. ªtefan,
de 65 de ani ,  se
plimba cu maºina pe
drumul judeþean DJ
542, din localitatea
Amãrãºtii de Jos.
Ghinionul sãu a fost
cã tocmai atunci
poliþiºtii se aflau ºi ei
în serviciu de patru-
lare ºi l-au oprit în trafic, cerându-i actele. S-a constatat
cã ºoferul conducea un autoturism pentru care avea  au-
torizaþia provizorie de circulaþie expiratã din luna mar-
tie. Acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru sãvârºirea
infracþiunii de conducere a unui autovehicul neînmatri-
culat pe drumurile publice.

A fost vizatã o grupare infracþi-
onalã, care era specializatã în in-
fracþiuni de evaziune fiscalã ºi spã-
lare de bani. Din investigaþii a reie-
ºit cã, în perioada 2010 – 2012,
reprezentanþii mai multor societãþi
comerciale ar fi constituit un grup
infracþional cu scopul sãvârºirii
infracþiunilor de evaziune fiscalã ºi
spãlarea banilor.

Liderul grupãrii era un cetãþean
britanic de origine libanezã. Aces-
ta coordona direct, cât ºi prin per-
soane interpuse, mai multe socie-
tãþi-fantomã, prin intermediul cã-
rora se efectuau livrãri cãtre o altã

Echipa IPJ Dolj s-a
clasat pe locul II la cam-
pionatul de volei, desfã-
ºurat între 21 ºi 27 iu-
nie la Drobeta Turnu
Severin. Competiþia a
fost organizatã de Mi-
nisterul Afacerilor Inter-
ne, participând mai mul-
te de echipe din toatã
þara care au reprezentat
toate armele ministeru-
lui, printre care poliþie,
jandarmi ºi pompieri.
Echipa poliþiei doljene a
fost coordonatã ºi an-
trenatã de scms. Bãrbulescu
Marius – Gheorghe, din echipã
fãcând parte poliþiºti de la diferite
structuri ale inspectoratului:
insp.pr. Dobra Cãtãlin Mihai –
cãpitanul echipei, cms. Sfetcu
Lucian – Ciprian, insp. Dindi-
ricã Laurenþiu – ªtefan, ag.sef-
.adj. Mãceºanu Elvis – Daniel,
ag.sef Argetoianu Gheorghiþã –
Alexandru, ag.pr. Constantin
Alin – Gabriel, ag.pr. Iova Va-
lentin, ag.pr. Pãtroi Adrian –
ªtefan. De asemenea, din echipã
a fãcut parte ºi plt.maj Prodana

ªapte percheziþii într-un dosar de
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.

Prejudiciul se ridicã la 4,3 milioane de lei
Poliþiºtii din cadrul Brigãzilor

de Combatere a Criminalitãþii
Organizate Craiova ºi Bucureºti ºi
ai Serviciului de Combatere a
Criminalitãþii Organizate Tg. Jiu,
împreunã cu procurorii D.I.I.-
C.O.T.–Serviciul Teritorial Craiova,
au efectuat, ieri dimineaþã, ºapte
percheziþii la sediile mai multor
societãþi comerciale din judeþul
Gorj ºi Bucureºti.

firmã, ºi aceasta coordonatã, la
rândul ei, de un alt membru al gru-
pãrii. Totodatã, gruparea se ocupa
cu livrãri ºi cãtre mai multe socie-
tãþi care erau înmatriculate în Bul-
garia, stabilindu-se ulterior cã
aceste livrãri aveau un caracter fic-
tiv intracomunitar. Mãrfurile ar fi
fost tranzacþionate pe piaþa inter-

nã, fiind purtãtoare de TVA a cãrei
colectare nu s-a fãcut de cãtre
agenþii comerciali implicaþi. În
acte, aceste mãrfuri ar fi fost fo-
losite pentru diminuarea masei im-
pozabile ºi creºterea artificialã a
TVA-ului deductibil. Prejudiciul
total cauzat bugetului de stat este
în valoare de 4.375.512 de lei.

La sediul D.I.I.C.O.T – S.T
Craiova urmeazã sã fie audiate
ºapte persoane, implicate în acest
caz. Poliþiºtii BCCO au descoperit
cã fiecare membru al grupãrii avea
atribuþii bine determinate: comple-
tau facturilor false, procese-ver-
bale de lãsare în custodie, con-
tracte comerciale, documente pri-
vind calitatea mãrfurilor, plata ce-
lor implicaþi, închirierea spaþiilor de
depozitare.

Suportul de specialitate a fost
asigurat de Direcþia Operaþiuni
Speciale din cadrul I.G.P.R. ºi Ser-
viciul Român de Informaþii.

Argint pentru echipa de volei a IPJ DoljArgint pentru echipa de volei a IPJ DoljArgint pentru echipa de volei a IPJ DoljArgint pentru echipa de volei a IPJ DoljArgint pentru echipa de volei a IPJ Dolj

Mihãiþã Gigi din cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova. Deºi
se aflatã doar la a doua participa-

re, echipa de volei a IPJ
Dolj a ajuns pânã în fi-
nalã unde a jucat cu o
echipã bine cotatã, cam-
pioana ultimilor ani, în
care joacã patru foºti
mari voleibaliºti ai Ro-
mâniei. Campionatul a
fost câºtigat de echipa
Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi Sãlaj, urma-
tã pe locul II de echipa
poliþiei doljene. Pe locul
III s-a clasat echipa de
volei a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgen-

þã Neamþ, care a învins în finala
micã pe Inspectoratul Judeþean de
Jandarmi Cluj.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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GEORGE POPESCU Fuga din senat sau din „frigoriferulFuga din senat sau din „frigoriferulFuga din senat sau din „frigoriferulFuga din senat sau din „frigoriferulFuga din senat sau din „frigoriferul
sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”sentimentelor”Nu m-am pronunþat, la timpul potrivit, în

cazul scandalului iscat de tentativa, de alt-
fel aproape reuºitã, a parlamentarilor noºtri
de a-ºi aranja pensii speciale. N-am fãcut-
o întâi de toate dintr-un motiv de naturã…
igienicã: la cât s-a degradat clasa politicã
autohtonã în ultimii ani, culpabilã nu doar
din cauza spiritului grosier în ce priveºte pro-
priile lor interese, cât îndeosebi pentru tota-
la decuplare de la realitãþile din jur, un con-
cav parlamentar pus în slujba propriei chi-
verniseli devine, din pãcate, aproape un ba-
nal detaliu. Mizele, cele mult mai importan-
te ºi mai… savurate de cãtre aleºii noºtri,
sunt altele, mai multe, þesute în coterii de
partid ori de grup, iþind, bezmetic, de sub
faldurile ipocriziei cu care încearcã sã le
disimuleze în discursuri sforãitoare.

Dificil, în acest context atipic în esenþa
lui, a descifra raþiunea prin care sunt se-
lectaþi candidaþii pentru cele douã Came-
re. Cine crede în vreun set de criterii fie ºi
cu un minimum de valenþe individuale, in-
teligenþã, educaþie, culturã, moralitate, ca
sã nu mai vorbim de cinste ºi onoare, vir-
tuþi nu numai uitate ori ignorate, ci chiar
dispreþuite, se înºalã amarnic.

Nici bunul simþ nu se mai poartã, iar de-
spre acreditarea unei logici elementare de

comportament nici nu poate fi vorba: zar-
va, cu iz de mahala – parafatã de ex-pre-
ºedintele marinar la mãsura unei mãrci
dâmboviþene (made in Romanian) – sus-
þinutã, cu promptitudine de þâfnã ca etalon
al ºmecheriei ca dispensã de inteligenþã,
definesc deja „scheletul” politicianului de
azi. ªi, probabil, de mâine. Fiindcã, pe de o
parte, speranþe nu prea se vãdesc la ori-
zontul imediat, în ciuda corurilor declamând
nevoia de… curãþenie.

ªi nu sunt, speranþe adicã, fiindcã s-a
creat un vicios cerc al unui mecanism func-
þionând pe principiul autist ce-i permite, pe
de o parte, autoreglarea, iar pe de altã parte
rezistenþa la orice presiune-schimbare din
exterior: o formã de autarhie prin care ori-
ce pretenþie democraticã se stinge odatã
cu retorica electoralã.

Cu riscul unei amendãri dinspre spirite
ceva mai optimiste, totuºi mã tem cã, mu-
tatis mutandis, ceva din acest scenariu diz-
graþios s-a instalat ºi în politica din ultimele
decenii de prin alte pãrþi ale lumii. Ba chiar
ale lumii… civilizate. Poate cã va fi ieºit
din uz ºi din etosul societãþii de consum ºi

a profitului cu orice preþ, practica modele-
lor, cândva tari, ale politicianului dãruit, cu
har, cetãþii ºi semenilor sãi, lãsând loc chi-
lipirgiilor ocazionali; ºi, în era digitalã, a glo-
balizãrii forþate (cine i se poate sustrage?)
efectul de contagiune e o fatalitate. Cum
altfel se explicã atâtea similitudini fiziogno-
mice, de la Nistru pân’ la Tisa, trecând
Atlanticul ºi, mai departe, peste Anzi, eta-
lãri similare pânã la identitate, la nivel de
discurs, de apucãturi, de comportament?
Excepþiile, când se mai întâmplã, devin ra-
ritãþi cazuistice: câte vreun ºef de stat sud-
american, uruguayan ori bolivian, uzur-
pând… modelul autoimpus, ori vreun în-
strãinat, de paradigma în act, ales parla-
mentar care, din banca unui Senat, fuge
îngrozit de ceea ce constatã fãrã preaviz.

E vorba chiar de un caz real petrecut
cu câþiva ani în urmã în Italia: a lui Berlus-
coni, pe atunci premier, dar ºi a unor oa-
meni politici ce-au rãmas veritabile mode-
le, precum comunistul Enrico Berlinguer
ori democrat-creºtinul Aldo Moro. Persoa-
na – în fapt, o personalitate – a fost actriþa
Franca Rame, consoarta de viaþã ºi de

scenã a Nobelului pentru literaturã Dario
Fo, din 1996. Ajunsã în Senat, în 2006, pe
lista formaþiunii lui Tonino Di Pietro, ºi el
celebru, ca fost ºef al acþiunii judiciare
„Mani pulite”, venerabila actriþã, atunci în
vârstã de 77 de ani, n-a rezistat decât 19
luni. ªocul ei a fost atunci când ºi-a luat…
cardul în primire, descoperind salariul de
15 mii de euro, apoi încã diverse cheltuieli
forfetare, intriganta sumã de 150 euro pe
lunã pentru… salon. S-a revoltat încercând
sã iniþieze o micã „revoluþie” printre cole-
gii ei, inclusiv cei de pe aceeaºi listã, fãrã
niciun succes, relatând ulterior cã prefe-
rau sã-i întoarcã spatele.

Scârbitã, s-a retras – a fugit, va spune
ea, într-o carte (In fuga dal senato) apã-
rutã scurt timp dupã moartea ei, survenitã
în mai 2013. „Un frigorifer al sentimente-
lor” este expresia cu care regretata actri-
þã ºi scriitoare a definit Senatul. Italian.
Însã, cum nãravurile, în politicã, sunt mo-
lipsitoare, reflexe ale unei atavice proaste
vocaþii de tavernã, ca sã nu spun de bor-
del, apelativul are acoperire mai largã, uni-
versalistã. Poate.

Pe linia prevenirii incendiilor este
obligatorie afiºarea la toate primã-
riile ºi în alte zone intens frecventa-
te de cetãþeni, în locuri vizibile, a
prevederilor referitoare la mãsurile
de prevenire a incendiilor specifice
pe timpul utilizãrii focului deschis
la arderea de miriºti ºi vegetaþie us-
catã. De asemenea, se impune lua-
rea în evidenþã ºi instruirea pe bazã
de semnãturã a deþinãtorilor de
combine ºi alte utilaje de recoltat
cereale pãioase cu privire la regulile
ºi mãsurile de prevenire a incendii-
lor ce trebuie respectate premergã-
tor ºi pe timpul campaniei de recol-
tare a cerealelor pãioase. Este obli-
gatorie efectuarea de controale, prin
intermediul compartimentului de
prevenire al Serviciului Voluntar

Pentru cã în curând va începe seceriºul, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã avertizeazã asupra pericolului pe care îl repre-
zintã incendierea necontrolatã a miriºtilor. Pentru a preveni astfel
de situaþii, pompierii au prezentat un plan de mãsuri generale pen-
tru apãrarea împotriva incendiilor.

pentru Situaþii de Urgenþã, privind
modul în care sunt respectate re-
gulile ºi mãsurile de prevenire a in-
cendiilor specifice sezonului cani-
cular/secetos, precum ºi a celor
specifice campaniei de recoltare a
cerealelor pãioase. Pe timpul aces-
tor controale se vor desfãºura acþi-
uni de informare preventivã pentru
conºtientizarea ºi sensibilizarea ce-
tãþenilor privind riscurile pe care le
presupune nerespectarea reglemen-
tãrilor în domeniul prevenirii ºi stin-
gerii incendiilor.

Este interzis fumatul
pe utilaje ºi maºini agricole
Pe linia intervenþiei pentru stin-

gerea incendiilor este necesarã

completarea dotãrii Serviciilor
voluntare pentru situaþii de urgen-
þã cu materiale de primã interven-
þie, precum ºi asigurarea perso-
nalului ºi utilajelor necesare in-
tervenþiei oportune în caz de pro-
ducere a incendiilor la lanurile de
cereale, vegetaþie uscatã, miriºti.
În tot acest timp trebuie menþi-
nute în stare de funcþionare sis-
temele de alimentare cu apã ºi
trebuie asigurat accesul ºi posi-
bilitãþile de alimentare cu apã din
surse naturale, în vederea stin-
gerii incendiilor.

Pentru apãrarea împotriva in-
cendiilor premergãtor ºi pe tim-
pul campaniei de recoltare a ce-
realelor pãioase lanurile trebuie
izolate faþã de drumurile ºi pãdu-
rile care le înconjoarã, cu fâºii
arate cu lãþimea de minim 20 me-
tri, respectiv 50 metri faþã de cãi-
le ferate. De asemenea, trebuie
marcate cu indicatoare de interzi-
cere a folosirii focului deschis ºi
fumatului în apropierea suprafe-
þelor de teren cultivate cu cereale

pãioase. Printre regulile amintite
de reprezentanþii ISU se numãrã
ºi parcelarea suprafeþelor mari de
teren cultivate cu cereale pãioa-
se, astfel încât sã nu se producã
propagarea incendiilor la celelalte
suprafeþe cultivate. Direcþia de
recoltare a combinelor va fi inver-
sã direcþiei vântului predominant,
iar strângerea paielor trebuie sã se
facã în maximum douã zile în
urma recoltãrii cerealelor. Parca-
rea maºinilor pe câmp se va face
la o distanþã de cel puþin 100 m
faþã de lanurile nerecoltate ºi 50
m faþã de orice clãdiri, construc-
þii sau cale feratã. Este interzis
fumatul pe utilajele ºi maºinile
agricole când se executã recolta-
rea cerealelor.

Trebuie asigurate mijloacele
tehnice de prevenire ºi stingere

a incendiilor
Stingerea incendiilor izbucnite

în perioada de recoltare a cerea-
lelor se bazeazã pe acþiunea ime-
diatã a deþinãtorilor de exploataþii

agricole, a asociaþiilor agricole ºi
operatorilor economici de profil,
pe intervenþia imediatã a serviciu-
lui voluntar pentru situaþii de ur-
genþã ºi a serviciilor profesioniste
pentru situaþii de urgenþã în cazul
incendiilor de amploare, dar nu în
ultimul rând pe participarea popu-
laþiei la operaþiunile de stingere. În
acest sens trebuie luate  o serie de
mãsuri cum ar fi asigurarea cu mij-
loace tehnice de prevenire ºi stin-
gere a incendiilor potrivit norme-
lor de dotare; instruirea proprieta-
rilor de terenuri agricole ºi deþinã-
torilor de maºini ºi utilaje agricole
cu privire la mãsurile de prevenire
ºi stingere a incendiilor ce trebuie
respectate premergãtor ºi pe tim-
pul campaniei de recoltare; ame-
najarea de rampe de acces pentru
alimentarea cu apã din surse natu-
rale (râuri, lacuri, iazuri), revizui-
rea ºi umplerea cu apã a bazinelor
ºi rezervoarelor existente; amena-
jarea cãilor de acces în interiorul
parcelelor cultivate cu cereale.
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În cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea
Excluziunii în GAL SUDOLT), Centrul de Resurse pentru
Organizaþiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), având ca
parteneri Universitatea Arcticã a Norvegiei din Tromso, Aso-
ciaþia Terre des hommes, Asociaþia Vasiliada ºi Comuna Ur-
zicuþa, vor fi instruþi ºi asistaþi  230 de  profesioniºti (inclu-
siv de etnie romã) din rândul celor care furnizeazã servicii
copiilor/tinerilor aflaþi în situaþii de risc ºi va fi dezvoltatã
prin cooperarea între factorii interesaþi de la nivel local ºi
regional, aparþinând inclusiv societãþii civile, o strategie in-
cluzivã de dezvoltare localã la nivelul G.A.L. SUDOLT. „Un
proiect foarte interesant care îmbinã niºte experienþe ale unor
parteneri cu un nume ºi prestigiu în activitãþi  diverse. Noi
CRONO venim cu o experienþã destul de consistentã în ceea
ce priveºte acþiunea localã. Noi am discutat despre aceastã
încã din 2009, când puþini era cei care ºtiau despre ce este
vorba”, a subliniat Nicolae Cuþã, managerul de proiect

Începând de astãzi, Banca Na-
þionalã a României va lansa în
circulaþie o monedã din alamã, cu
caracter comemorativ, dedicatã-
 împlinirii a 10 ani de la denomi-
narea monedei naþionale. Aver-
sul monedei redã inscripþia „RO-
MANIA”, anul de emisiune
„2015”, stema României ºi valoa-
rea nominalã „50 BANI”, iar în plan
secund, în spatele valorii nomina-
le ºi al stemei, textul inscripþionat

„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOL„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOL„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOL„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOL„Reducerea Excluziunii în Gal SUDOLT”,T”,T”,T”,T”,
un proiect prin care se combate discrimareaun proiect prin care se combate discrimareaun proiect prin care se combate discrimareaun proiect prin care se combate discrimareaun proiect prin care se combate discrimarea

Monedã din alamã dedicatã împlinirii a 10 ani
de la denominarea monedei

continuu, pe 5 rânduri, „BNR 50”.
Reversul monedei prezintã Palatul
Vechi al Bãncii Naþionale a Româ-
niei, inscripþiile „10 ANI”, „Deno-
minarea Monedei Naþionale” ºi
„2005” - anul denominãrii. Tirajul
pentru aceastã emisiune este de -
1 000 000 monede. Monedele de
circulaþie cu caracter comemora-
tiv, cu valoare nominalã de 50 bani,
vor avea aceleaºi caracteristici teh-
nice cu monedele aflate în prezent

în circulaþie la cupiura de 50 bani
ºi vor circula în paralel cu aces-
tea. Punerea în circulaþie a mone-
delor din alamã cu caracter come-
morativ, dedicate împlinirii a 10
ani de la denominarea monedei
naþionale se va face prin sucursa-
lele regionale Bucureºti, Cluj, Iaºi
ºi Timiº ale Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei cu ocazia efectuãrii plãþilor
în numerar cãtre instituþiile de cre-
dit/Trezoreria Statului.

Ieri, Asociaþiei CRONO din Craiova a organizat în
prezenþa partenerilor ºi reprezentaþiilor media, conferinþa de
lansare a proiectului „Reducerea Excluziunii în Gal SU-
DOLT”, finanþat cu sprijinul Programului RO10 - CORAI,
program finanþat de Granturile SEE 2009-2014 ºi administrat
de Fondul Român de Dezvoltare Socialã. Proiectul este
implementat de Centrul de Resurse pentru Organizaþiile
Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreunã cu Universi-
tatea Arcticã a Norvegiei Tromso, Asociaþia Terre des
hommes, Asociaþia Vasiliada ºi Comuna Urzicuþa ºi are o
valoare de 1.265.596 lei.  Beneficiarul proiectului alãturi de
partenerii sãi îºi propune sã sprijinã combaterea discriminã-
rii ºi a excluziunii socio-economice în comunitãþile locale
din cadrul Grupului de Acþiune Localã SUDOLT. Acest
demers contribuie la întãrirea coeziunii economice ºi
sociale la nivel regional.

Universitatea Arcticã a Norvegiei din Tromso este
situatã dincolo de Cercul Polar ºi  face cercetãri în
urmãtoarele domenii: mediul polar, climã, populaþii in-
digene, pace ºi conflict, telemedicinã, biologie medica-
lã, fizicã, spaþiu, ºtiinþã, pescuit, lingvisticã ºi chimie
computaþionalã.

Misiunea asociaþiei Terre des Hommes (TDH) este
de a lupta pentru drepturile copilului ºi pentru dezvolta-
rea echitabilã, fãrã discriminare rasialã, religioasã, poli-
ticã, culturalã sau de gen. În acest scop, TDH sprijinã
ºi implementeazã proiecte de dezvoltare ºi ajutor uma-
nitar menite sã îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã ale
copiilor defavorizaþi ºi a familiilor ºi comunitãþilor lor.

„Programul LEADER este o replicã la scarã mai micã
a PNDR-ului”

În cadrul proiectului vor mai fi realizate planuri de acþiu-
ne pilot pentru trei Consilii Comunitare Consultative din co-
munele aparþinând Grupului de Acþiune Localã SUDOLT.
Respectivele planuri de acþiune vor fi implementate la nivel
local în vederea combaterii discriminãrii ºi excluziunii so-
ciale. Proiectul este strâns corelat cu realizarea Strategiei de
Dezvoltare Localã a G.A.L. SUDOLT, în contextul finanþã-
rii prin programul LEADER (2014 -2020), prin facilitarea
componentei de incluziune socialã a strategiei,  care va avea
rolul sã respecte criteriile ºi principiile legate de coeziunea
socialã ºi reducerea dezavantajelor pentru grupurile defavo-
rizate. „Programul LEADER este o replicã la scarã mai micã
a PNDR-ului. Ne-am gândit cum sã reuºim sã facem LEA-
DER-ul un proiect de combatere a sãrãciei ºi incluziunii so-
ciale. Aºa cum bine ºtiti din tomanã începe strategia de dez-
voltare a GAL-urilor. Noi vrem sã ajutãm toþi factorii din
GAL SUDOLT – 19 comune ºi sã-i implicãm pe toþi cei
interesaþi de problemele sociale din comunitãþile respective.
Aceste grupuri defavorizate au nevoie sã fie sprijinite. Ele
nu sunt obiºnuite sã participe. Atunci noi trebuie sã-i con-
vingem sã vinã cãtre noi. În Norvegia, excluziunea socialã
este redusã. Acest lucru se ºtie, trebuie sã învãþãm ºi noi de
ei cum se procedeazã ºi sã o reducem ºi în România...”, a
mai cosemnat managerul de proiect.
Dezvoltarea ºi formarea abilitãþilor, atitudinilor ºi
practicilor funcþionarilor publici

Asociaþia C.R.O.N.O. - Centrul de  Resurse pentru Or-
ganizaþiile Non–profit din Oltenia a fost înfiinþatã în mai 2004
de un grup de activiºti civici din Craiova pentru a contribui
la dezvoltarea  societãþii civile în Oltenia prin sprijinirea or-
ganizaþiilor non-profit din  regiune. Dezvoltarea ºi formarea
abilitãþilor, atitudinilor ºi practicilor funcþionarilor publici
printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de
dezvoltare a capacitãþilor instituþionale, atragerea mediului
de afaceri în dialogul dintre ONG ºi autoritãþile locale asupra
problemelor de dezvoltare economicã ºi socialã localã re-
prezintã direcþiile principale de acþiune ale asociaþiei. „Vrem
ca prin acest proiect sã reactivãm consilile consultative, sã
se implice aceste consilii, sã instruim membrii acestor con-
silii consultative, oferindu-le cursuri specializate. Noi consi-
derãm cã aceastã metodologie este foarte valoaroasã ºi apli-
cabilã”, a mai spus Nicole Cuþã, în cadrul conferinþei de
lansare a proiectului.
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Rovana Plumb a fost întrebatã,
ieri, de jurnaliºti, când va fi elimi-
nat plafonul indemnizaþiei materna-
le, aceasta spunând cã din ianuarie
2016. “Lucrãm la un pachet inte-
grat de servicii pentru copii ºi, în
cadrul lui, avem prevãzutã elimi-
narea plafonului de 3.400 de lei”, a
spus ministrul Muncii.

De asemenea, Rovana Plumb a
spus cã se lucreazã ºi la o nouã
lege a salarizãrii, astfel încât sã fie
eliminate anumite anomalii. De
exemplu, odatã cu creºterea pro-
gnozatã a salariului minim, de
1.200 de lei, anul viitor, va fi depã-
ºit nivelul minim de salarizare a

Plafonul de 3.400 lei impus pentru indemnizaþiaPlafonul de 3.400 lei impus pentru indemnizaþiaPlafonul de 3.400 lei impus pentru indemnizaþiaPlafonul de 3.400 lei impus pentru indemnizaþiaPlafonul de 3.400 lei impus pentru indemnizaþia
de creºtere a copilului, eliminat de la 1 ianuariede creºtere a copilului, eliminat de la 1 ianuariede creºtere a copilului, eliminat de la 1 ianuariede creºtere a copilului, eliminat de la 1 ianuariede creºtere a copilului, eliminat de la 1 ianuarie

Plafonul de 3.400 lei stabilit pentru indemnizaþia de creºtere a copilului va fi eliminat 1 ianuarie,
susþine ministrul Muncii, Rovana Plumb, adãugând cã noua lege a salarizãrii prevede un raport de 1/
18 între salariul minim al angajaþilor fãrã studii superioare ºi cel al absolvenþilor de facultãþi.

personalului cu studii superioare.-
”Va urma, în perioada verii, un ca-
lendar clar care va fi stabilit cu
ordonatorii principali de credite ºi
cu partenerii sociali, în vederea
adoptãrii noii legi a salarizãrii care
stabileºte foarte clar modul în care
angajaþii vor fi motivaþi în sistemul
bugetar astfel încât sã se elimine
ca urmare a creºterii salariului mi-
nim pe economie suprapunerea
salariilor între diferitele clase”, a
anunþat Plomb.

Ea a adãugat cã raportul dintre
salariul minim ºi salariul minim pen-
tru personalul cu studii superioare
va fi 1/18. În prezent, indemnizaþia

pentru creºterea copilului este de
85% din media veniturilor nete în-
registrate în ultimele 12 luni. Cuan-
tumul ei nu poate însã depãºi 3.400
de lei, în cazul celor care opteazã
pentru un concediu de un an de
creºterea copilului, respectiv 1.200
de lei, în cazul unui concediu de doi
ani. Pãrinþii au posibilitatea sã opte-
ze pentru un concediu de doi ani
pentru creºterea copilului, dar cu o
indemnizaþie maximã plafonatã la
1.200 lei sau pentru un concediu
de un an, cu o indemnizaþie maxi-
mã de 3.400 de lei ºi cu o primã
lunarã de 500 de lei pentru întregul
interval de pânã la 24 de luni.

Sorin Ovidiu Vîntu a fost colaborator al Securitãþii, a decis, marþi, Curtea de Apel
Bucureºti, care a admis cererea Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Secu-
ritãþii, hotãrârea nefiind definitivã.

Curtea de Apel Bucureºti: Sorin OvidiuCurtea de Apel Bucureºti: Sorin OvidiuCurtea de Apel Bucureºti: Sorin OvidiuCurtea de Apel Bucureºti: Sorin OvidiuCurtea de Apel Bucureºti: Sorin Ovidiu
Vîntu a fost colaborator al SecuritãþiiVîntu a fost colaborator al SecuritãþiiVîntu a fost colaborator al SecuritãþiiVîntu a fost colaborator al SecuritãþiiVîntu a fost colaborator al Securitãþii

Admite cererea formulatã de reclamantul
Consiliul Naþional pentru Studierea Arhive-
lor Securitãþii, în contradictoriu cu pârâtul
Vîntu SorinOvidiu. Constatã cã pârâtul Vîn-
tu Sorin Ovidiu a avut calitatea de colabora-
tor al Securitãþii”, se aratã în decizia Curþii
de Apel Bucureºti. Hotãrârea nu este defini-
tivã ºi poate fi contestatã de Sorin Ovidiu
Vîntu la instanþa supremã.

În septembrie 2014, Consiliul Naþional pen-
tru Studierea Arhivelor Securitãþii (CNSAS)
a trimis Curþii de Apel Bucureºti dosarul lui
Sorin Ovidiu Vîntu ºi a cerut instanþei sã

constate calitatea acestuia de lucrãtor sau de
colaborator al Securitãþii. Sorin Ovidiu Vîntu
ar fi semnat un angajament de colaborare în
anii ’80, când era în închisoare pentru dela-
pidare, cu numele conspirativ Nuº.

În prezent, Sorin Ovidiu Vîntu se aflã în
libertate, dupã ce, în 19 noiembrie 2014, Tri-
bunalul Ilfov a decis liberarea sa condiþio-
natã, în dosarul în care a fost condamnat la
doi ani de închisoare pentru cã l-a favorizat
peNicolae Popa, condamnat în 2006 în le-
gãturã cu prãbuºirea Fondului Naþional de
Investiþii.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a fã-
cut cunoscut rezultatul final al Evaluãrii
Naþionale, examen susþinut de absolvenþii
clasei a VIII-a. Dupã recorectarea lucrãri-
lor, în urma contestaþiilor depuse de cãtre
candidaþi, unii dintre aceºtia au avut noroc,
alþii ... Astfel, din cele 411 contestaþii depu-
se pentru lucrãrile susþinute la Limba româ-
nã, 135 au au avut nota modificatã, pentru
93 aceasta crescând. La Matematicã, din cele
172 de nemulþumiri prezentate, 36 au fost
soluþionate, dar la ºapte dintre ele s-a mic-
ºorat notarea iniþialã. Dupã evaluarea finalã,
numãrul mediilor totale de 10 a crescut, de
la 19 la 22, iar procentul de medii peste 5 a
avut un salt de la 72,68% la 73,04%. De
asemenea, numãrul final al tezelor la „româ-

Contestaþiile au crescutContestaþiile au crescutContestaþiile au crescutContestaþiile au crescutContestaþiile au crescut
numãrul notelor maximenumãrul notelor maximenumãrul notelor maximenumãrul notelor maximenumãrul notelor maxime

nã”, notate cu nota maximã,  este de 44, iar,
la „matematicã”, 252 de elevi au atins nive-
lul suprem. Cu procentaj maxim de note de
peste 5, sunt Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, ªcoala Gimnazialã „Opsichie Caza-
cu” Seaca de Pãdure, ªcoala Gimnazialã
„Apele Vii”, ªcoala Particularã „Ethos” Cra-
iova, ªcoala Gimnazialã Murgaºi. Din pãca-
te, nici dupã contestaþii, instituþiile de învã-
þãmânt codaºe dupã rezultatele preliminarii
nu au avut vreo creºtere. Astfel, ªcoala Gim-
nazialã Gogoºu rãmâne cu 0 candidaþi care
sã fi luat minimum 5. Celelalte au rãmas ºi
ele la vechea cotã: ªcoala Gimnazialã „An-
ton Pann” Craiova (11,11%), ªcoala Gim-
nazialã „Marin Sorescu” Bulzeºti (11,11%).

CRISTI PÃTRU

TTTTTragedie la Argetoaia.ragedie la Argetoaia.ragedie la Argetoaia.ragedie la Argetoaia.ragedie la Argetoaia.
Doi copii au murit intoxicaþiDoi copii au murit intoxicaþiDoi copii au murit intoxicaþiDoi copii au murit intoxicaþiDoi copii au murit intoxicaþi

Doi fraþi din comuna Argetoaia au
murit, luni dupã-amiazã, în condiþii care
nu au fost deocamdatã elucidate. Poli-
þiºtii doljeni au stabilit cã ambii copii ai
familiei Purcãroiu, Maria, o fetiþã în vâr-
stã de 3 ani ºi 4 luni, ºi Gabriel, un bãie-
þel de numai 1 an ºi 7 luni, au murit deºi
atât personalul medical de pe ambulan-
þa SMURD, cât ºi cel de pe elicopterul
SMURD chemaþi la faþa locului au în-
cercat timp de mai bine de o orã sã îi
resusciteze. Pãrinþii au declarat cã le-au
dat sã mãnânce micuþilor supã de pui ºi

lapte praf, apoi i-au lãsat pentru câteva
minute singuri în casã. Când au revenit
în camera în care se aflau cei doi frã-
þiori, aceºtia erau în stare de inconºtien-
þã. Cadavrele micuþilor au fost transpor-
tate la morga Spitalului Filiaºi, unde s-
au efectuat necropsiile. Din câte se pare,
micuþii s-ar fi intoxicat cu o substanþã
necunoscutã,care însã urmeazã sã fie
identificatã în urma unei expertize me-
dicale. Poliþiºtii doljeni au întocmit do-
sar de cercetare penalã în acest caz.
(L. Moþîrliche)
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Lucian Liciu (n. 18 ianuarie
1968, Slatina, Olt) ºi Nicoleta Gri-
bincea-Liciu (5 octombrie 1973,
Bucureºti) sunt absolvenþi ai Univer-
sitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti,
unul studiind la Facultatea de Artã
Decorativã ºi Design – Secþia de Artã
Monumentalã (prof. Preda Sanc), iar
celãlalt, la Secþia de Pedagogia Artei
(prof. Cezar Atodiresei).

„BOX” „BOX” „BOX” „BOX” „BOX” ::::: rundã… de picturã rundã… de picturã rundã… de picturã rundã… de picturã rundã… de picturã
ºi graficã, la Galeria „ARºi graficã, la Galeria „ARºi graficã, la Galeria „ARºi graficã, la Galeria „ARºi graficã, la Galeria „ARTTTTTA”A”A”A”A”

 O ineditã expoziþie de picturã ºi graficã se des-
chide astãzi, ora 18.00, la Galeria „ARTA” a Uni-
unii Artiºtilor Plastici din România. Intitulatã
„BOX”, aceasta cuprinde 90 de lucrãri redând
scene de bãtaie, cu trimitere spre superficialita-
tea lumii contemporane ºi despiritualizarea fiin-
þei, dar, în acelaºi timp, fiind o reprezentare a
agresivitãþii de astãzi a oamenilor. În „ring” in-

trã ºi cunoscute personaje politice, implicate în
scandaluri intens mediatizate. Autori sunt Lucian
Liciu ºi Nicoleta Liciu-Gribincea, artiºti cu nu-
meroase expoziþii îndeosebi în Bucureºti, dar ºi
la galerii din þarã ºi din strãinãtate. La Craiova,
lucrãrile vor rãmâne pe simezele Galeriei „ARTA”
(Calea Unirii nr. 12) pânã la data de 15 iulie, ac-
cesul publicului fiind liber. 

Muzeul Brukenthal din Sibiu,
Galeria „Galateca”, Cercul Militar
Naþional, Institutul Francez ºi Pa-
latul Parlamentului din Bucureºti,
Austria, Franþa, Serbia, Olanda
sunt doar câteva dintre locurile în
care Lucian Liciu ºi-a prezentat
lucrãrile, în cadrul fie al unor „per-
sonale”, fie al unor expoziþii de
grup. Cam prin aceleaºi spaþii ex-

poziþionale a putut fi
vãzutã ºi arta Nico-
letei Gribincea-Liciu
ºi asta pentru cã cei
doi artiºti sunt, în
viaþa de zi cu zi, o
familie fericitã ºi cel
mai adesea expun
împreunã. Aºa cum
fac ºi la Craiova,
unde, de altfel, s-au
mai întâlnit cu publi-
cul: în 2006 – la

Muzeul de Artã, ºi pe 1 iulie 2012
– pe aceleaºi simeze ale Galeriei
„ARTA”, unde au adus o serie de
desene ºi colaje.

Genericul „BOX” ºi tematica
abordatã, a luptelor violente, sunt,
categoric, surprinzãtoare pentru o
expoziþie de picturã ºi graficã. O
recunoaºte ºi Lucian Liciu, care îºi
doreºte însã ca publicul sã gãseas-

cã mesajul dincolo de imaginea lup-
tãtorilor cu pumni încleºtaþi, trupuri
contorsionate ºi feþe însângerate.
„Nu trebuie sã vadã doar bãtaia din-
tre doi sportivi. Ci lupta omului de
zi cu zi – cu el însuºi, cu viaþa, pen-
tru a supravieþui. Pentru fiecare viaþa
este, pânã la urmã, o luptã conti-
nuã. Iar toate acestea se întâmplã
într-o lume ea însãºi din ce în ce
mai violentã. Tot mai des se iscã
bãtãi ºi conflicte din nimic… Tre-
buie sã ne vedem pe noi, pentru cã
noi suntem, de fapt, în aceste lu-
crãri”, explicã Lucian Liciu.

Mesajul expoziþiei este bine de-
criptat de criticul de artã Ana Ame-
lia Dincã: „Sunt scene de bãtaie cu
trimitere exactã spre superficiali-
tatea lumii contemporane, spre
dezumanizarea omului, spre lipsa
unor repere existenþiale, spre pre-
judecãþile fiinþei ºi despiritualizarea
acesteia. Pentru a supravieþui, in-
dividul actual devine agresiv cu el

însuºi, cu cei din jur, cu Dumne-
zeu, cu filosofia vieþii, revoltã evo-
catã de artist recurent în fiecare
compoziþie. Lupta durã a insului
pentru existenþa cotidianã este sim-
bolizatã prin atitudini care eviden-
þiazã animalicul din interiorul sãu.
Violenþa, grimasele, legea pumnu-
lui, trãirile disperate citite pe chi-
puri conduc cãtre epuizarea trãiri-
lor pozitive, omul nemaiavând rãb-
dare cu el însuºi în viziunea lui
Lucian Liciu. (…) Existã lucrãri
care au inscripþionate înjurãturi,
mesaje vulgare specifice strãzii.
Unele figuri pot fi identificate cu
personaje politice implicate în scan-
daluri sociale, artistul accentuând
prin aceasta punctul de climax al
degradãrii umane”.

Expoziþia „BOX” este prezenta-
tã în premierã la Craiova, urmând
ca în a doua parte a lunii iulie sã
ajungã pe simezele din Slatina.

MAGDA BRATU

Muzician ºi compozitor stabilit
în Olanda, originar din Cetatea Bã-
niei, Claudiu ªarpe este unul dintre
artiºtii de renume care a ales sã
promoveze proiectul Craiova 2021
românilor stabiliþi în Europa.

«Suntem bucuroºi sã avem sus-
þinãtori ºi în strãinãtate. Claudiu
ªarpe, un artist nãscut la Craiova,
ºi-a exprimat dorinþa sã ne promo-
veze oraºul ºi proiectul cu care can-
didãm la titlul de capitalã europeanã
a culturii peste hotarele þãrii. Pentru
a avea o vizibilitate cât mai mare ºi
în rândul Diasporei, am decis de
comun acord cu muzicianul Clau-
diu ªarpe ca, prin intermediul eve-
nimentelor ºi al partenerilor sãi me-
dia, sã devinã susþinãtorul proiec-
tului Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021 pe plan internaþional»,
a declarat Antoniu Zamfir, preºedinte

Muzicianul Claudiu ªarpeMuzicianul Claudiu ªarpeMuzicianul Claudiu ªarpeMuzicianul Claudiu ªarpeMuzicianul Claudiu ªarpe
promoveazã promoveazã promoveazã promoveazã promoveazã Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021

Proiectul Craiova 2021 are susþinãtori ºi peste graniþele þãrii.
Claudiu ªarpe, unul dintre cei mai cunoscuþi muzicieni din Dia-
spora, a decis sã promoveze proiectul Craiova – Capitalã Europea-
nã a Culturii 2021 publicului sãu de pretutindeni.

al Asociaþiei „Craiova Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii 2021”.

Primul eveniment internaþional la
care ACCEC 2021 va fi partenerã
muzicianului originar din Craiova
este concertul „Claudiu ªarpe &
Friends”, ce va avea loc pe data
de 12 septembrie 2015, la un cas-
tel prestigios (Kasteel Flora) din
Belgia, invitaþii sãi fiind trupa Com-
pact, pianistul rus Lyuben Gordi-
ievski ºi solistul vocal Mihai Imba-
rus. „Decizia pe care am luat-o, de
a susþine ºi promova proiectul Cra-
iova 2021, a venit ca un lucru ab-
solut firesc dupã ce am observat
cã oraºul meu de suflet, Craiova, a
devenit un centru cultural, un loc
în care orice artist, atât din þarã,
cât ºi din strãinãtate, poate veni cu
convingerea cã reprezentaþia sa este
gãzduita de un oraº viu ºi frumos

conturat, atât din punct de vedere
artistic, cât ºi arhitectural”, a pre-
cizat Claudiu ªarpe.

Aceastã primã colaborare va fi
liantul întoarcerii muzicianului pe
scena artisticã din Bãnie, dupã o pe-
rioadã de 23 de ani de absenþã. «Vom
avea mai multe proiecte împreunã.
Unul dintre acestea se va concretiza
în compunerea, de cãtre Claudiu
ªarpe, a unei lucrãri muzicale ce ar
putea deveni imnul Craiovei, dacã
membrii Consiliului Director al Aso-
ciaþiei „Craiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021” vor decide astfel»,
a mai menþionat Antoniu Zamfir.

Craiova a dat scenei naþionale ºi
internaþionale artiºti de mare cali-
tate, unul dintre aceºtia fiind ºi
muzicianul Claudiu ªarpe. Nãscut

într-o familie iubitoare de muzicã
ºi artã, Claudiu ªarpe a colaborat
cu diverse grupuri muzicale din
Craiova, cum ar fi Hazard, Redivi-
vus, Sfinx Experience, dar ºi alã-
turi de alte nume sonore ale muzi-
cii româneºti, precum Zoia Alecu,
Gabriel Cotabiþã, Laurenþiu Cazan,
Crina Mardare, Miºu Cernea, Paul
Ciuci (actualmente, trupa Com-
pact), Cristi Creþu (actualmente,
Horia Brenciu Band) ºi alþii.  

În anul 1993, Claudiu ªarpe de-
cide sã pãrãseascã România, sta-
bilindu-se în Olanda, unde a deve-
nit, în scurt timp, cetãþean cu drep-

turi depline. Pe plan internaþional,
muzicianul craiovean a colaborat
cu artiºti recunoscuþi precum Mi-
chel Camilo, Chucho Valdez, Ed-
die Floid, Anthony Jackson, Edna,
componentã a cunoscutei formaþii
muzicale Boney M etc. A perfor-
mat pe scene din Franþa, Belgia,
Germania, Spania, Cuba, Republi-
ca Dominicanã. Stilul muzical al lui
Claudiu ªarpe este cel al bolerou-
lui cubanez, un stil hispano-ameri-
can, pe care, din acest an, prin par-
teneriatul cu Craiova 2021, îl va
aduce în atenþia publicului român,
în special celui craiovean.

Proiect estival al Filarmonicii „Oltenia”, ajuns
la cea de-a III-a ediþie, „Turneu în oraº” propune
publicului „5 zile / 5 concerte / 5 cartiere craiove-
ne”. Primul dintre evenimentele muzicale are loc
chiar astã-searã, de la ora 21.00, în cartierul Ro-
vine (parcul situat pe strada „Nicolae Iorga”).

Condusã de dirijorul Francois-Robert Giro-
lami (Franþa), Orchestra de Camerã a Filarmo-
nicii „Oltenia”, împreunã cu un virtuoz al trom-
petei, Sergiu Cârstea, vor cânta compoziþii de
Antonio Vivaldi (Simfonia nr. 3 în Sol major),
Arcangelo Corelli (Sarabandã, Gigã, Badine-
rie), Leopold Mozart (Simfonia jucãriilor),
W.A. Mozart (Divertismentul în Re major, K.
136) º.a., ca ºi trei creaþii pentru trompetã pic-
colo ºi orchestrã de J.S. Bach.

Francois-Robert Girolami este un reputat
dirijor, cu o vastã deschidere repertorialã, atât
pentru domeniul artei lirice, cât ºi pentru creaþia

Filarmonica „Oltenia” începe „Turneul în oraº” ! Astã-searã se cântã în cartierul Rovine
simfonicã. Distins pedagog,
preocupat în egalã mãsurã
de cariera didacticã, la Pa-
ris deþine actualmente sta-
tutul de director al unei in-
stituþii de învãþãmânt muzi-
cal superior. Nãscut în anul
1958, Sergiu Cârstea este
un muzician basarabean sta-
bilit în România. A absolvit
cursurile Facultãþii de Inter-
pretare Muzicalã din cadrul
Institutului de Stat al Arte-
lor „Gavriil Musicescu” din
Chiºinãu (promoþia 1981), specializându-se
apoi, la Conservatorul Superior de Muzicã din
Paris, în domeniul interpretãrii instrumentale –
trompetã. În prezent este ºef partidã trompetã
la Opera Naþionalã Românã din Timiºoara ºi

profesor de trompetã în
cadrul Facultãþii de Mu-
zicã a Universitãþii de
Vest Timiºoara.

„Turneul în oraº”
va continua cu con-
certe în cart ierele
Brazda lui Novac (par-
carea dintre blocurile
G5 ºi WIN) – mâine,
2 iulie, 1 Mai (parcare
/ loc de joacã Punct
Trafo, în spatele Car-
refour) – 3 iulie, Valea

Roºie (strada „Împãratul Traian”, lângã bi-
sericã) – 4 iulie ºi Craioviþa Nouã (strada
„George Enescu”, lângã Poºtã) – 5 iulie,
toate cu începere de la ora 21.00.

MAGDA BRATU
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Comisia Europeanã s-a oferit
ieri sã ajute guvernul de la Buda-
pesta pentru a înfiinþa centre tem-
porare în scopul de a procesa
rapid cererile de azil ºi de a-i re-
turna pe imigranþii clandestini, în
condiþiile în care Ungaria se con-
fruntã cu un aflux de imigraþi la
fel ca Italia ºi Grecia. Comisarul
european pentru migraþie ºi afa-
ceri interne, Dimitris Avramopou-
los, aflat la Budapesta, ºi-a ex-
primat, de asemenea, sprijinul
pentru planul guvernului ungar de
a ridica un gard de-a lungul fron-
tierei Ungariei cu Serbia, pentru
a opri valul de strãini care trec
graniþa pentru a intra pe teritoriul
ungar. “Europa va susþine întotdeauna statele
membre aflate în prima linie ºi Ungaria este un
stat din prima linie”, a declarat Avramopoulos
într-o conferinþã de presã cu ministrul ungar
de externe, Peter Szijjarto. “Ungaria este sub
presiune (în ce priveºte imigraþia). Vorbeam
pânã acum despre Italia ºi Grecia. Acum adãu-
gãm ºi Ungaria”, a mai spus comisarul euro-
pean. Ungaria face parte din spaþiul Schengen
ºi a devenit astfel o destinaþie atractivã pentru
zeci de mii de imigranþi care intrã în Europa,

Danemarca ar putea
reintroduce controalele
frontaliere

În limitele regulilor ce guver-
neazã spaþiul Schengen de liberã
circulaþie, Danemarca intenþio-
neazã sã impunã controale
frontaliere. Noul ministru de
externe danez Kristian Jensen l-a
informat despre planul autoritãþi-
lor de la Copenhaga pe omologul
sãu german, Frank-Walter
Steinmeier. În 2011, Danemarca
a reintrodus pentru câteva luni
controalele asupra autovehicule-
lor, nu ºi persoanelor, între
peninsula Jutlanda, singura parte
a þãrii legatã de Europa conti-
nentalã, ºi Germania. Totuºi,
Comisia Europeanã a criticat
aceastã decizie a autoritãþilor
daneze. Impunerea de controale
frontaliere pentru a limita
imigraþia ilegalã ºi a combate
contrabanda a fost una dintre
condiþiile puse de Partidul
Popular Danez (DF) în timpul
negocierilor cu formaþiunea
liberalã Venstre în vederea
formãrii unei coaliþii guverna-
mentale dupã alegerile din 18
iunie. În cele din urmã, Venstre a
preferat sã formeze un guvern
minoritar, însã având numai 34
din cele 179 de locuri în parla-
ment, liberalii vor fi nevoiþi sã
depindã de sprijinul DF pentru
adoptarea legilor. Alte condiþii
ale DF au fost reducerea imigra-
þiei, organizarea unui referendum
cu privire la oportunitatea
rãmânerii þãrii în interiorul
Uniunii Europene ºi creºterea
cheltuielilor publice.

17 persoane rãnite în urma unui
atac sinucigaº, la Kabul

Un atac cu maºinã capcanã a
vizat ieri un convoi de vehicule
militare aparþinând NATO, în
capitala afganã Kabul, cel puþin
17 persoane fiind rãnite.  “Prin-
tre victime se aflã trei femei ºi
trei copii”, a spus Sayed Kabir
Amiri, un oficial afgan care
coordoneazã spitalele din Kabul.
Atacul a avut loc într-o zonã
aglomeratã lângã Curtea Supre-
mã ºi la câteva sute de metri de
Ambasada SUA, a informat
Ministerul de Interne afgan. Tot
în cursul zilei de ieri, cel puþin
doi civili au fost uciºi ºi 51 au
fost rãniþi într-un atentat sinuci-
gaº comis împotriva sediului
central al poliþiei din provincia
Helmand, fief al rebelilor
talibani, în sudul Afganistanului.
“Incidentul a avut loc în oraºul
Lashkar Gah, capitala provinciei
Helmand”, a indicat Omar
Zwak, purtãtorul de cuvânt al
guvernatorului provinciei. El a
precizat cã persoanele ucise, un
bãrbat ºi o femeie, erau civili.
Majoritatea rãniþilor sunt de
asemenea civili, între care femei
ºi copii. Sãptãmâna trecutã,
militanþi talibani au lansat un
asalt asupra parlamentului în
momentul în care legislatorii se
pregãteau sã voteze un nou
ministru al apãrãrii.

Douã persoane au decedat,
dintre care una s-a autoincendiat
la bordul unui tren de mare vite-
zã (TGV) Shinkansen în Japonia,
potrivit radiodifuzorului NHK. Un
bãrbat a turnat carburant pe el,
într-un vagon de clasa întâi, a
declarat pentru BBC un purtãtor

Tragedie aviaticã în Indonezia.
Un avion indonezian militar de tip
Hercules C-130, la bordul cãruia
se aflau 12 membri ai echipajului,
s-a prãbuºit ieri într-un cartier lo-
cuit din Medan, al treilea cel mai
populat oraº din þarã. Un bilanþ
anterior anunþa cel puþin cinci
morþi. Ieri, televiziunea indonezia-
nã a transmis permanent imagini
cu avionul prãbuºit, în flãcãri, ve-
hicule avariate ºi clãdiri parþial dis-
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via Balcani, provenind din Orientul Mijlociu ºi
Africa. Majoritatea dintre ei se îndreaptã apoi
cãtre þãri mai bogate în Europa de Vest. “Pânã
în prezent, peste 67.000 de imigranþi ilegali au
intrat în Ungaria, majoritatea dintre ei traver-
sând frontiera sârbo-ungarã. Marþi dimineaþa,
567 de strãini au pãtruns în Ungaria”, a preci-
zat Szijjarto. Avramopoulos a promis un aju-
tor de aproape 8 milioane de euro ºi diferite
alte mãsuri pentru Ungaria. Comisia a avansat
posibilitatea înfiinþãrii unor centre temporare

formate din corturi pentru a ajuta
la procesarea rapidã a cererilor de
azil ºi returnarea imigranþilor ilegali.
Mãsura va include experþi din ca-
drul Biroului European de Sprijin
pentru Azil ºi de la alte agenþii. În
opinia lui Szijjarto, lista cu mãsuri
reprezintã un pas “constructive”.
Ungaria este însã hotãrâtã sã con-
struiascã de-a lungul graniþei sale
cu Serbia un gard, lung de 175 km
ºi înalt de patru metri, pentru a stã-
vili afluxul de imigranþi, proiect ce
ar costa 56 milioane de euro în acest
an. Referindu-se la planul Ungariei
de a construi un gard la graniþa sa
de sud, fapt ce a stârnit mânia Ser-
biei, comisarul european a afirmat

cã statele membre au responsabilitatea de a-ºi
gestiona graniþele. “Încercãm sã adoptãm o
agendã comunã europeanã, o politicã europea-
nã comunã privind imigraþia. Dar aceasta nu
înseamnã cã ne permitem sã privãm statele
membre de dreptul de a adopta o politicã pro-
prie atât timp cât este vorba de gestionarea
graniþelor”, a declarat comisarul european,
amintind cã au fost ridicate, de asemenea, gar-
duri la frontiera dintre Grecia ºi Turcia ºi la cea
dintre Bulgaria ºi Turcia.

Indonezia: Cel puþin 20 de persoane au murit
în urma prãbuºirii unui avion militar

truse. O purtãtoare de cuvânt al
Spitalului Adam Malik, Sairi M.
Saragih, a declarat cã instituþia a
primit cel puþin 20 de cadavre. Ea
a precizat cã doi locuitori din car-
tier au fost rãniþi ºi se aflau în sta-
re criticã. Avionul s-a prãbuºit cu
puþin înainte de prânz, la doar câ-
teva minute dupã ce a decolat de
la baza aerianã Soewondo. Co-
mandantul Forþelor aeriene, ma-
reºalul Agus Priatna, a declarat

pentru postul MetroTV cã pilotul
a transmis turnului de control cã
era necesar ca avionul sã revinã
la bazã din cauza unei probleme
la un motor. “Avionul s-a prãbu-
ºit în timp ce vira la dreapta sã se
întoarcã pe aeroport”, a declarat
Supriatna. “La bordul avionului se
aflau 17 militari”, a precizat el.
Este a prima oarã în ultimii zece
ani când un avion de prãbuºeºte
în cartierul din Medan. În septem-

brie 2005, un avion de tip Boeing
737 aparþinând companiei Manda-
la Airlines s-a prãbuºit la scurt
timp dupã ce a decolat de pe Ae-
roportul Medan’s Polonia, într-o
zonã rezidenþialã aglomeratã, omo-
rând 143 de persoane, dintre care
30 de la sol. Medan are aproxi-
mativ 3,4 milioane de locuitori ºi
este al treilea cel mai populat oraº
din Indonezia dupã capitala Jakar-
ta ºi Surabaya.

Sinucidere într-un tren de mare vitezã din Japonia
de cuvânt al Cãilor Ferate japo-
neze. Trenul, care avea la bord
aproximativ 1.000 de persoane,
asigura o legãturã de la Tokyo la
Osaka. Semnalul de alarmã a fost
tras în apropiere de oraºul Oda-
wara. Presa localã a prezentat
imagini cu trenul oprit în care era

un fum alb. Cel puþin alte ºase
persoane au fost rãnite, potrivit
autoritãþilor. Toate trenurile de
mare vitezã pe ruta Tokyo-Osa-
ka au fost oprite. Autoritãþile nu
au oferit informaþii despre moti-
vele gestului bãrbatului, dar an-
cheteazã incidentul ca pe o sinu-
cidere. Incidentul va fi profund
ºocant pentru japonezi, potrivit
corespondentului BBC la Tokyo,
care subliniazã cã Japonia este
consideratã o þarã sigurã, iar
TGV-ul japonez unul dintre cele
mai sigure din lume. Trenurile de
mare vitezã circulã cu pânã la
320 de kilometri pe orã. Japonia
nu a înregistrat niciun mort de
când a început sã opreze TGV-
ul, în urmã cu peste 50 de ani.
Însã aceastã þarã este cunoscu-
tã pentru sinucideri, mai ales în
rândul bãrbaþilor tineri. Anul tre-
cut, þara a raportat cea mai mare
ratã de sinucideri din lume, care
este în prezent principala cauzã
a deceselor bãrbaþilor cu vârste
cuprinse între 20 ºi 44 de ani.
Unele persoane se sinucid în

semn de protest. Anul trecut, un
bãrbat a murit dupã ce s-a auto-
indendiat într-un parc din cen-
trul Tokyo. El protesta faþã de
planurile Guvernului de a amen-
da Constituþia postbelicã pacifis-
tã. Potrivit presei locale, inci-
dentul a avut loc la ora localã
11.30 (5.30, ora României), în
timp ce trenul se afla între Yo-
kohama ºi Odawara. Cãile Fera-
te japoneze au anunþat cã trenul
s-a oprit dupã tragerea semna-
lului de alarmã ºi cã bãrbatul care
s-a autoincendiat a fost desco-
perit, dupã aceea, în apropiere de
cabina de toaletã. Agenþia de ºtiri
Kyodo a citat un oficial din do-
meniul Transporturilor care a de-
clarat cã un conductor a încer-
cat sã stingã focul. Celãlalt pa-
sager mort, o femeie, a fost gã-
sit la celãlalt capãt al vagonului.
Un numãr de persoane a fost
afectat de inhalarea fumului. Te-
leviziunile prezentau imagini cu
oameni scoºi din tren de servi-
ciile de urgenþã pe tãrgi ºi trans-
portaþi peste ºine.
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METEO

Dupã-amiazã furtunã
cu descãrcãri electricemiercuri, 1 iulie - max: 26°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4735 ............ 4,4735
1 lirã sterlinã................................6,2896....................62896

1 dolar SUA.......................3,9969........39969
1 g AUR (preþ în lei)........151,4504.....1514504

Cursul pieþei valutare din 1 iulie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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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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Uimitorul Om-Pãianjen 2

Se difuzeazã la HBO, ora 21:00

Pentru Peter Parker (Andrew Gar-
field), nimic nu e mai minunat decât
sã sarã de pe un zgârie-nori pe altul,
sã fie considerat un erou ºi sã aibã o
iubitã ca Gwen (Emma Stone). Dar
toate acestea au un preþ: Spider-Man
e singurul care îºi poate proteja
concetãþenii ºi New York-ul de indivi-
zii rãu-intenþionaþi ºi periculoºi care
ameninþã oraºul. De data aceasta, el
are de înfruntat un adversar mult mai
puternic decât el, pe nume Electro
(Jamie Foxx). Odatã cu reapariþia
vechiului sãu prieten, Harry Osborn
(Dane DeHaan), Peter realizeazã cã
toþi duºmanii sãi au un punct în
comun: laboratoarele OsCorp.

A fost odatã în Mexic -
Desperado 2

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 21:30

Povestea eroului cu chitarã, El
Mariachi, continuã cu o nouã aven-
turã în "Once Upon A Time in Mexi-
co". O aventurã pe fundalul unei
revoluþii, în vremuri de rãzbunare ºi
lãcomie atroce. Rãnit, hãituit ºi
înspãimântat de o tragedie, El
Mariachi s-a retras în liniºte, departe
de lume. E forþat sã iasã din ascun-
zatoare atunci când Sands (Johnny
Depp), un agent CIA corupt, îl
recruteazã pentru a dejuca un
complot ce-l vizeazã pe preºedintele
Mexicului. De aceastã datã "rãii"…

Nordul îndepãrtat

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:45

Existenþa simplã a unei femei ºi-
a unei tinere fete este datã peste
cap odatã cu venirea neaºteptatã
a unui misterios soldat. Cum le
va afecta acesta vieþile? Ce
asteaptã ele de la el? Va pleca la
fel de brusc precum a venit sau
va alege sã rãmânã pentru tot-
deauna alãturi de ele?
Regia: Asif Kapadia
Cu: Sean Bean

JOI - 2 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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 COOLmea DISTRACÞIEI
18:00 Lozul cel mare
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 Tyson
00:45 COOLmea DISTRACÞIEI
01:45 În grãdina Danei
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!
05:05 Vreau sã fiu sãnãtos

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
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 Cei trei lãncieri din Bengal
1935, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Rãzboi
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Te iubesc în toate limbile

pãmântului
2005
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Un pian pentru Lipatti
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
01:50 5 minute de istorie
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

08:35 Houdini
10:05 Moulin Rouge!
12:10 O altã adresã de pominã
14:05 Aventuri în Las Vegas
15:30 Acel moment penibil
17:05 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
18:35 Liga dreptãþii: Spargerea

de la muzeu
20:00 Renaºterea companiei

Marvel
21:00 Uimitorul Om-Pãianjen 2
23:20 Umbre
00:10 Poveºti de groazã
01:10 Eliminaþi mesagerul!

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 A fost odatã în Mexic -

Desperado 2
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller, Western
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

PRO TV

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

08:15 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:30 Picnic (R)
1955, SUA, Dramã
13:45 Ultimul orizont (R)
16:30 Noul Domn Jordan (R)
18:30 Bruneta mea favoritã
20:30 Luptãtorul
22:45 Nordul îndepãrtat
00:45 Luptãtorul (R)
02:45 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 În puii mei
21:30 Stai, cã trage mama!
1992, SUA, Aventuri
23:15 Un show pãcãtos
01:00 Stai, cã trage mama! (R)
1992, SUA, Aventuri
02:30 Observator (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
08:20 Mondenii (R)
2006,  Rom\nia, Comedie
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Dosarele DNA
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (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 Curat, Murdar? (R)
21:30 Apel de urgenþã
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 Apel de urgenþã (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Jurnalul STV Junior
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 Wrestling WWE PPV

Money in the Bank
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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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

Supravieþuitoarea

Ora: 16:00

Gen film: Actiune, Thriller

Insidious: Capitolul 3

Ora:  21:00

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
SC Salubritate Craiova SRL
organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post de
economist în cadrul Com-
partimentului Facturare,
Recuperare Debite ºi Con-
tractare. Dosarele se depun
la sediul societãþii pânã la
data de 21.07.2015, ora
16.00. Bibliografia va fi afi-
ºatã la sediul societãþii.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie
ºi magazin second-
hand. Telefon: 0747/
072.570.
Proaspãt pensinatã,
doresc sã îngrijesc co-
pil. Telefon: 0728/
064.730.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, acoperiº
tablã, tablã cutatã,
jgheaburi, burlane, pa-
razãpezi, Lindab, gla-
furi, tobogane, dulghe-
rie. Telefon: 0747/
109.594.
Reparaþii instalaþii sani-
tare ºi canalizare. Tele-
fon: 0770/682.710.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
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 Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunã-
tãþiri, 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 sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

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 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie, hol,
modernizatã + 1200
m.p. teren. Telefon:
0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.

TERENURI
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fã-
cut, în comuna Orodel
- Dolj. Telefon: 0770/
336.014.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreas-
cã, Predeºti- 16 km,
curent, apã, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã
6000 mp, intravilan,
curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon:
0 7 6 6 / 2 8 6 . 6 6 4 .
0727/325.869.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

OCAZIE! Vând, închi-
riez 1000 m – 2000 m,
Calea Bucureºti Km 9,
ideal pentru Showro-
om, halã, parc auto,
benzinãrie, deschidere
35 m. Telefon: 0762/
109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15
Euro mp negociabil.
Telefon: 0745/867.164;
0730/280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã
din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha- 12000
lei. Telefon: 0723/
692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau
împrejurimi. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/
780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Tele-
fon: 0766/300.974.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/ 446.066.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.

Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.
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 pro-
prietar, proprietar, par-
ticular. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând CERAGEM,
aparat de presopunc-
turã ºi masaj. Telefon:
0764/ 432.767.
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 sãp-
tãmânã). Telefon:
0251/339.096.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/
446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.

Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã 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. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Tele-
fon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703.

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 cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 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 franþuzeascã.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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, tele-
vizor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane
veteran. Telefon:
0764/242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã cu îmbunã-
tãþiri Lãpuº. Telefon:
0765/ 291.623.
Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã chirie
avantajoasã. Tele-
fon: 0770/682.710
Apartament ultra-
central, ultralux,
mobilier nou, ultra-
modern, A.C., in-
ternet, toate dotãri-
le, posibil ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/ 336.047;
0762/ 117.160.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le Olanda + facturã +
consultaþie la plantare.
Telefon: 0786/391.745.

Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare – masã -
confort. Telefon:
0 7 2 2 / 3 6 0 . 5 1 3 ;
0723/692.884.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala statului Chile continuã
sã spere la cucerirea primului titlu
din istorie la Copa America, dupã
ce s-a calificat, ieri dimineaþã, în
finala competiþiei, datoritã unui
succes cu 2-1 în compania repre-
zentativei din Peru.

Pe o arenã din Santiago plinã
pânã la refuz, gazdele n-au înce-
put tocmai cum îºi doreau, peru-
vienii trecând în douã rânduri pe
lângã deschiderea scorului. Mai
întâi prin Farfan (9), a cãrui lovi-
turã de cap, dintr-o centrare a lui
Guerrero, a lovit stâlpul din dreapta
porþii lui Claudio Bravo, apoi prin
Lobaton (17) – ºut din afara ca-
reului, în plasa lateralã, dupã un
raid al aceluiaºi percutant Guerre-
ro. Dupã care, în minutul 20, Peru
a rãmas în inferioritate: Zambrano
a fost eliminat (“talpã” în spatele
lui Aranguiz), iar jocul s-a mutat la
cealaltã poartã. Acolo unde Edu
Vargas a fost blocat în ultimul
moment de Advincula (34). Ata-
cantul lui Napoli nu avea sã mai
rateze deblocarea tabelei la a doua
ºansã ivitã (43). A fãcut-o însã
dintr-un ofsaid, ºi cu multã ºansã!
Lucrurile s-au compensat dupã

COPA AMERICA

Chile, un singur pas pânã la marele visChile, un singur pas pânã la marele visChile, un singur pas pânã la marele visChile, un singur pas pânã la marele visChile, un singur pas pânã la marele vis
realuare (48), lui Vargas anulându-
i-se un gol perfect valabil.

Chiar ºi în zece oameni, Peru a
reuºit sã revinã în meci, Medel
deviind în propria poartã o centra-
re semnatã de Advincula (60).

Totuºi, selecþionata lui Ricar-
do Gareca n-a apucat sã spere
prea mult: dupã doar patru minu-
te, Edu Vargas a reuºit dubla,
marcând unul dintre cele mai fru-
moase goluri de la aceastã com-
petiþie, cu un ºut sub transversa-
lã de la 25 de metri.

Aºa s-a scris istoria calificãrii,
pentru a 5-a oarã într-un ultim
act, a gazdei actualei ediþii. Ca sã
gãsim precedenta performanþã de
acest gen trebuie sã cãutãm pânã
la ediþia din Argentina 1987, când
Chile se înclina, la limitã, scor 0-
1, în faþa Uruguayului. Încã un ele-
ment de ordin statistic interesant,
din cele 10 reprezentative sud-
americane, doar Chile, Venezuela
ºi Ecuadorul n-au câºtigat vreo-
datã trofeul.

Întorcându-ne o idee la Peru,
campioanã în douã rânduri
(1939, 1975), acesteia îi rãmâ-
ne posibil i tatea sã-ºi  apere

“bronzul” de acum patru ani.
Echipe

Chile: Bravo – Isla, Medel,
Rojas, Albornoz (Mena 46) –
Diaz (Pizarro 46), Aranguiz, Vi-
dal – Valdivia (F. Gutierrez 86) –

Alexis Sanchez, Edu Vargas. An-
trenor: Jorge Sampaoli.
Peru: Gallese – Advincula,

Zambrano, Ascues, Juan Vargas
– Farfan, Lobaton (Yotun 73),
Ballon, Cueva (C. Ramos 27) -

Carillo (C. Pizarro 73), Guerre-
ro. Antrenor: Ricardo Gareca.

Cealaltã semifinalã s-a dispu-
tat azi-noapte, faþã în faþã aflân-
du-se Argentina ºi Paraguay.

Irina-Camelia Begu (nr. 31) a
trecut cu bine de manºa inau-
guralã de la Wimbledon, dispu-
nând, luni searã, în minimum de

Begu n-a imitat-o pe Dulgheru,
mergând în turul doi la Wimbledon

Celelalte românce prezente pe tabloul principal, Simona

Halep, Monica Niculescu ºi Andreea Mitu, au debutat pe iarba

londonezã asearã, dupã închiderea ediþiei

seturi, scor 7-6, 6-1, de austra-
lianca Daria Gavrilova (nr 39
mondial), într-un meci întins pe
durata unei ore ºi 27 de minute.

Urmãtoarea adversarã a bu-
cureºtencei va fi ucraineanca
Lesya Tsurenko (nr. 68), trium-
fãtoare  în faþa americancei Ni-
cole Gibbs (nr. 103), scor 6-3,
6-3.

Begu ºi Tsurenko s-au întâl-
nit de douã ori pânã acum, vic-
toria revenindu-i de fiecare datã
ex-sovieticei: 3-6, 6-1, 7-6 în
2014, în optimile turneului de la
Taºkent (2014) ºi 6-3, 6-4 în
2011, în calificãrile turneului de
la Acapulco.

Anterior lui Begu, Alexandra
Dulgheru (nr. 60), prima noas-
trã reprezentantã ce a pãºit pe
iarba de la Wimbledon, a fost
eliminatã fãrã drept de apel de
franþuzoaica Kristina Mladeno-
vic (nr. 38 mondial), scor 2-6,
1-6.

Tot luni, un alt reprezentant
al României a jucat pe tabloul
de dublu masculin. Florin Mer-
gea, alãturi de indianul Rohan
Bopanna, s-au calificat în dau-
na perechii Tim Smyczek/Jiri

Vesely (SUA/Cehia), scor 6-3,
7-6, 6-1.

Cum am notat deja în subti-
tlul materialului, celelalte ro-
mânce prezente pe tabloul prin-
cipal au jucat toate ieri, dupã în-
chiderea ediþiei, programul arã-
tând astfel: Simona Halep (nr.
3) – Jana Cepelova (Slovacia,
nr. 106), Monica Niculescu (nr.
48) – Monica Puig (Puero Rico,
nr. 91) ºi Andreea Mitu (nr. 70)
– Olga Govortsova (Belarus,
nr. 122).

Millenium Stadium din Cardiff (Þara
Galilor), cu o capacitate de 74.500 locuri, a
fost ales sã gãzduiascã finala UEFA Cham-
pions League din sezonul 2016-2017, în timp
ce ultimul act al UEFA Europa League va
avea loc la Solna (Suedia), pe Friends Arena.

Decizia a fost luatã ieri, cu prilejul ºedinþei
Comitetului Executiv al UEFA, de la Praga.

Supercupa Europei 2017 se va disputa la
Skopje, capitala Macedoniei.

Pânã atunci, Supercupa Europei din acest
an, dintre FC Barcelona ºi FC Sevilla, se va
þine la Tbilisi (Georgia), în data de 11 august.
În 2016, finala Ligii Campionilor va fi
gãzduitã de San Siro din Milano (Italia),
finala Europa League de St. Jakob Park din
Basel (Elveþia), iar Supercupa Europei de
oraºul norvegian Trondheim.

Finala UCL din 2017 se va disputa la Cardiff

DIGI SPORT 1
19:00 – CICLISM – Turul Sibiului / 4:00 – FOTBAL Brazilia – Serie

A: Gremio – Cruzeiro.

DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în Regatul

Unit: ziua a 3-a.

DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în Regatul

Unit: ziua a 3-a.

EUROSPORT
12:00 – SNOOKER – Openul australian Goldfields, la Bendigo: 16-imi

de finalã / 16:00, 22:00 – FOTBAL (F) – Campionatul European Under
17, în Islanda, semifinale: Spania – Franþa, Elveþia – Germania / 1:45 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada, semifinale: Japonia – Anglia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Universitatea Craiova s-a aflat
la al doilea test albanez din stagiul
din Austria. Dupã ce a surclasat
cu 4-1 campioana Skanderbeu
Korce, alb-albaºtrii au întâlnit-o pe
vicecampioanã, FK Kukesi, în lo-
calitatea Waidring. Pentru albanezi
a fost ultimul test înaintea începe-
rii drumului european, ei întâlnind
peste câteva zile, în primul tur pre-
liminar al Europa League, echipa
Torpedo Zhodino din Belarus. Ku-
kesi se aflã la al treilea an conse-
cutiv în care evolueazã în Europa
League, în urmã cu doi ani ajun-
gând pânã în play-off, dupã ce a
eliminat echipele: Flora Tallin, FK
Sarajevo ºi Metalurg Doneþk, dar
împiedicându-se înaintea intrãrii în
grupe de Trabzonspor. Cu câteva
zile înainte, ASA Târgu Mureº tre-
cuse cu 1-0 de Kukesi, într-un
amical disputat tot în Austria. La Craiova joacã vineriCraiova joacã vineriCraiova joacã vineriCraiova joacã vineriCraiova joacã vineri

seara în „Groapã”seara în „Groapã”seara în „Groapã”seara în „Groapã”seara în „Groapã”
S-au stabilit datele ºi orele de disputare ale partidelor din primele

douã etape ale Ligii I. Noul campionat va debuta cu meciul FC Vo-
luntari – CSMS Iaºi, iar Universitatea Craiova va evolua în prima
rundã duminicã, de la ora 18.30, pe arena „Extensiv”, cu FC Boto-
ºani. Derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua, se va juca la începutul
week-end-ului, vineri, de la ora 21. Iatã programul complet al prime-
lor douã runde:

Etapa 1

Vineri, 10 iulie
FC Voluntari - CSMS Iaºi 18.30
Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 21
Sâmbãtã, 11 iulie
FC Viitorul - CFR Cluj 18.30
Steaua - Petrolul Ploieºti 21 
Duminicã, 12 iulie
CS Universitatea Craiova - FC Botoºani 18.30
ASA Târgu Mureº - Dinamo 21 
Luni, 13 iulie
ACS Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu 21

Etapa a 2-a

Vineri, 17 iulie
Concordia Chiajna - CSMS Iaºi 18.30
Dinamo - CS Universitatea Craiova 21
Sâmbãtã, 18 iulie
Petrolul Ploieºti - FC Voluntari 18.30
Pandurii Târgu Jiu - Steaua 21
Duminicã, 19 iulie
CFR Cluj - ACS Poli Timiºoara 18.30
Astra Giurgiu - ASA Târgu Mureº 21
Luni, 20 iulie
FC Botoºani - FC Viitorul 21

Astãzi ºi mâine sunt programa-
te cele mai importante partide de
verificare ale ªtiinþei în stagiul din
Austria. În primul, astãzi, de la ora
19, la Uttendorf, alb-albaºtrii în-
tâlnesc campioana Bulgariei, Lu-
dogoreþ Razgrad, iar mâine, de la
ora 19.30, Universitatea joacã îm-
potriva campioanei Ucrainei, Dina-
mo Kiev. La Ludogoreþ evolueazã
doi fotbaliºti români care au îm-
brãcat tricoul ªtiinþei, Cosmin Moþi
ºi Andrei Prepeliþã. Primul a strâns
deja câteva sezoane pentru „verzi”

Astãzi, Universitatea întâlneºte campioana BulgarieiAstãzi, Universitatea întâlneºte campioana BulgarieiAstãzi, Universitatea întâlneºte campioana BulgarieiAstãzi, Universitatea întâlneºte campioana BulgarieiAstãzi, Universitatea întâlneºte campioana Bulgariei

ºi chiar a fãcut istorie, calificând
echipa, din postura de portar, în
premierã în grupele Champions
League, în dauna Stelei, în timp ce
„Prepe” a semnat în vara aceasta
un contract cu bulgarii, din postu-
rã de jucãtor liber de contract.
Sorin Cârþu i-a avut elevi pe ambii
jucãtori, pe Moþi la Craiova, iar pe
Prepeliþã la FC Argeº.

Cei mai importanþi jucãtori ai lui
Ludogoreþ sunt brazilienii Quixa-
da, Marcelinho, Wanderson ºi Ci-
cinho, portarul canadian Borjan,

care a apãrat ºi la FC Vaslui, olan-
dezul Misidjan, columbianul Angu-
lo ºi mai mulþi internaþionali bul-
gari.

Ludogoreþ este o echipã înfiin-
þatã în 2001 ºi a câºtigat 4 titluri
de campioanã consecutive în ulti-
mii ani. În vara aceasta ºi-a schim-
bat antrenorul, fiind adus portughe-
zul Bruno Ribeiro. Acum doi ani,
Ludogoreþ a câºtigat detaºat gru-
pa de Europa League, trecând le-
jer de PSV Eindhoven, Dinamo
Zagreb ºi Cernomoreþ Odessa, apoi
a eliminat-o pe Lazio Roma, fiind
stopatã în optimi de Valencia. Anul
trecut, în Champions League, dupã
ce a eliminat Steaua în play-off,
bulgarii au înregistrat rezultatele: 1-
2 ºi 0-4 cu Real Madrid, 1-0 ºi 0-4
cu Basel ºi 2-2 ºi 1-2 cu Liverpo-
ol. În acest sezon, Moþi, Prepeliþã
ºi compania vor evolua în turul
secund preliminar al Champions
League contra campioanei Moldo-
vei, Milsami Orhei, formaþie pre-
gãtitã nu demult de ªtefan Stoica
ºi la care evolueazã românii Sur-
du, Bud ºi Gheþi.

Universitatea a mai jucat anul
acesta douã meciuri amicale cu
Ludogoreþ, dar la juniori. Oltenii de
15 ani au pierdut cu 2-0, iar cei de
16 ani s-au impus cu 2-1, ambele
jocuri în cadrul unui turneu amical
disputat în Bulgaria.

Dupã remiza albã cu albane-
zii, mijlocaºul Alexandru Mate-
iu a delarat: „Nu a mai fost un
joc la fel de bun ca precedente-
le douã. Ne-am creat ocazii, dar
nu am reuºit sã finalizãm cu
gol. Per-total a fost un antre-
nament reuºit, în opinia mea:
am alergat mult, am depus
efort. ªi e bine cã, iatã, dupã
trei partide suntem neînvinºi.
ªi am întâlnit echipe ce vor juca
în preliminariile europene. Din

MateiuMateiuMateiuMateiuMateiu:::::     „Nu am mai„Nu am mai„Nu am mai„Nu am mai„Nu am mai
fost la nivelulfost la nivelulfost la nivelulfost la nivelulfost la nivelul

primelor 2 meciuri”primelor 2 meciuri”primelor 2 meciuri”primelor 2 meciuri”primelor 2 meciuri”
câte am înþeles, chiar adversa-
ra noastrã peste trei zile are
meci în primul tur preliminar
al Europa League. Ei se aflã la
un anumit nivel cu pregãtirea,
noi la altul, þinând cont cã mai
sunt douã sãptãmâni pânã la
startul campionatului. Impor-
tant este sã ne mobilizãm bine
ºi în urmãtoarele douã partide,
când întâlnim echipe de top. Sã
rãmânem uniþi ºi sã facem
meciuri bune“.

Dupã victoriile clare din primele douã amicale,
Universitatea a fãcut un meci modest cu FK Kukesi

albanezi a jucat ºi Edon Hasani,
fostul mijlocaº de la Ceahlãul ºi
ACS Poli Timiºoara. Cu excepþioa
lui Nuno Rocha, care a acuzat o
contuzie ºi a fost menajat, ºi a
portarului junior Andrei Vlad, cei
doi antrenori au rulat restul lotu-
lui, împãrþindu-l în douã echipe,
pentru fiecare reprizã.

2-1 pentru olteni la ºuturi în barã
N-a fost deloc o prestaþie con-

vingãtoare a alb-albaºtrilor, atât
cei titulari, cât ºi cei intraþi la pa-
uzã având evoluþii destul de sla-
be. Universitatea a arãtat din nou
cã are nevoie de spaþii pentru a-ºi
crea ocazii, în condiþiile în care
adversarul nu se descoperã olte-
nii având mari probleme în a ajun-
ge la poarta adversã. În princi-
pal, echipa nu posedã jucãtori
care sã dirijeze jocul, care sã asi-

gure posesia ºi sã ofere pase utile
în bandã sasu cãtre atacanþi, ab-
senþa lui Brandan resimþindu-se
acut. Atât Mateiu, în prima parte,
cât ºi Kay, în cea de-a doua, au
arãtat cã nu fac faþã „la primire”,
din cauza posibilitãþilor tehnice li-
mitate. Capverdianul a fost chiar
ridicol în unele momente, dove-
dind cã rolul sãu se reduce la cel
de stoper, având mari probleme
atât la preluãri, cât ºi la dublãri
sau presing, imediat dupã pierde-
rea posesiei de cãtre coechipieri.
Probleme au fost ºi în banda
dreaptã în a doua reprizã, unde
Achim a închis târziu ºi albanezii
ºi-au creat cþteva ocazii impor-
tante. Atacanþii au suferit ºi ei din
cauza serviciilor precare, de mul-
te ori coborând sã-ºi ia mingi de
la centru, dar colaborarea ulte-
rioarã a suferit. Mazarache, jucã-
torul aflat în probe, a avut cea mai
mare ocazie, ºutând în barã dupã
o fazã construitã de Izvoranu ’i
Vãtãjelu. Ferfelea putea ºi el mar-
ca din loviturã liberã, iar în par-
tea secundã Cârstea a trimis ºi el
mingea în barã, dupã o loviturã
liberã rapid executatã. Albanezii au
redus din handicap la scorul ba-
relor ºi au mai avut alte douã ºanse
mari prin care puteau câºtiga.
Universitatea Craiova a jucat în
prima reprizã cu: Bãlgrãdean -
Dumitra’, Acka, Izvoranu, Vãtã-
jelu – Bãluã, Mateiu, Târnãcop,
Mazarache – Ferfelea, Curelea. În
a doua reprizã au evoluat: Stra-
ton – Achim, Popov, Avrãmia,
Briceag – Sin, Kay, Cârstea, Ban-
cu – Bawab, Hergheligiu.
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