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- Popescu s-a dus la bancã sã facã
un împrumut; începe fiu-su bac-ul.
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Cei 257.850 de craioveni
sunt aºteptaþi, duminicã,
sã-ºi exprime votul
pentru primar, consilieri
locali ºi judeþeni. În Dolj,
sunt 579.628 de votanþi ,
care sunt aºteptaþi la
celr 529 de secþii de
votare. Noutatea acestui
scrutin este cã fiecare
alegãtor va fi mai întâi
verificat, pe baza CNP-
ului ºi al cãrþii de identi-
tate, în sistemul electro-
nic de cãtre operatorul
desemnat, astfel încât sã
se evite votul multiplu.
Preºedintele Biroului
Electoral de Circum-
scripþie nr. 1 Craiova,
judecãtor Gabriela
Alexandroiu, susþine cã
votarea va merge puþin
mai încet, dar cã proce-
dura este mult mai bunã
la acest scrutin. 33333 AD
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Despre secretarul de stat
Valentin Mircea (43 ani), avo-
cat din Baroul Bucureºti, ºeful
Corpului de control al primu-
lui ministru, Dacian Cioloº, în
pofida CV-ului sãu interesant,
se ºtiu puþine lucruri. Expert
în dreptul concurenþei, cu pre-
cãdere în domeniile farmaceu-
tic, energetic, de comunicaþii
ºi media, fost vicepreºedinte
(2011-2013) al Consiliului
Concurenþei, avocatul Valen-
tin Mircea se deplaseazã, nea-
companiat, de coloanã oficia-
lã ºi girofar...

La etapa pe companie, în 2016 :
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Profesorii ºi studenþii Universi-
tãþii de Medicinã ºi Farmacie au
sãrbãtorit, ieri, 46 de ani de învã-
þãmânt medical superior în Bãnie.
Aproape jumãtate de veac, în care
ºcoala craioveanã de medicinã a
format generaþii  întregi de medici
ºi cadre universitare. A fost dublã
sãrbãtoare pentru cã Facultatea de
Farmacie a împlinit o vârstã rotun-
dã, 20 de ani de existenþã. Cu
aceastã ocazie prof. Steven Ben-
ner (SUA), cercetãtor în domeniul
biologiei, biochimiei ºi biofizicii
moleculare, a primit titlul de Doc-
tor Honoris Causa...
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Cioloº:

Autoritãþile

moldovene

ar fi de acord

sã preluãm

complet ancheta

prãbuºirii

elicopterului
Premierul Dacian Cioloº a

anunþat ieri cã este “foarte
probabil” ca autoritãþile
moldovene sã permitã autori-
tãþilor române sã preia
complet controlul anchetei
prãbuºirii elicopterului
SMURD, ºeful Executivului
precizând cã specialiºtii
români au ajuns deja la faþa
locului. “Asearã ºi azi-noapte
târziu s-a finalizat un proto-
col între Parchetul General
din România ºi Parchetul
General din Republica
Moldova, care sã permitã
specialiºtilor români sã
participe la anchetã ºi nu
doar sã asiste aºa cum ar fi
cazul dacã nu exista acest
protocol. E foarte probabil
totodatã, din câte am înþeles,
autoritãþile moldovene ar fi
chiar de acord ca autoritãþile
române sã preia complet
controlul anchetei. Oricum
specialiºtii noºtri sunt acolo
ºi au început deja activita-
tea”, a spus premierul Cioloº.
El a precizat cã joi a discutat
de douã ori cu premierul
Republicii Moldova, Pavel
Filip, ºi cã este în permanen-
tã legãturã cu ministrul de
Interne, Petre Tobã, dar ºi cu
ministrul Sãnãtãþii, Vlad
Voiculescu. “Asearã s-au
deplasat douã echipaje de la
Ministerul de Interne, de la
Criminalisticã, împreunã cu
un procuror de la Parchetul
General de la noi. Au ajuns
astãzi de dimineaþã la locul
faptei. Sunt acolo ºi au
început activitatea împreunã
cu colegii moldoveni”, a spus
premierul.
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“Guvernul s-a obligat printr-o
strategie adoptatã anul trecut sã
construiascã douã penitenciare
noi, de câte 1.000 de locuri fie-
care, ºi acest lucru este cert.
Existã finanþare pentru aºa ceva”,
a spus ministrul Justiþiei.

Alegeri locale 2016 - Campanie electoralã cu 76%Alegeri locale 2016 - Campanie electoralã cu 76%Alegeri locale 2016 - Campanie electoralã cu 76%Alegeri locale 2016 - Campanie electoralã cu 76%Alegeri locale 2016 - Campanie electoralã cu 76%
mai puþine infracþiuni faþã de cea din 2012mai puþine infracþiuni faþã de cea din 2012mai puþine infracþiuni faþã de cea din 2012mai puþine infracþiuni faþã de cea din 2012mai puþine infracþiuni faþã de cea din 2012
În campania electoralã

pentru alegerile de duminicã
au fost constate cu 76% mai

puþine infracþiuni, faþã de
campania pentru localele din

2012, fiind dispuse mãsuri
preventive faþã de ºapte per-

soane, patru dintre ele
pentru coruperea alegãtori-
lor, anunþã, Petre Tobã, mi-

nistrul Afacerilor Interne.

Ieri, la sediul Ministerului Afacerilor Inter-
ne a avut loc ºedinþa Comisiei Tehnice Cen-
trale pentru coordonare ºi organizarea alegeri-
lor locale de duminicã. În cadrul ºedinþei, mi-
nistrul Petre Tobã a fãcut ºi bilanþul infracþiu-
nilor constate în cadrul campaniei electorale.
Datele aratã cã numãrul acestora este cu 76%
mai mic, faþã de campania electoralã de la ale-
gerile locale din 2012. De la începutul acestei
campanii ºi pânã acum, ºapte persoane au pri-
mit mãsuri preventive, a declarat ministrul Afa-
cerilor Interne. “Dacã ne raportãm la campa-
nia electoralã aferentã alegerilor locale din anul
2012, am constatat o scãdere procentualã de
62% a tuturor sesizãrilor fãcute în legãturã cu
procesul electoral. Am constat o scãdere sem-
nificativã, de aproximativ 76%, a tuturor in-
fracþiunilor constatate. Totodatã, în cadrul cer-
cetãrilor efectuate s-au dispus mãsuri preven-
tive faþã de ºapte persoane. Patru persoane
pentru coruperea alegãtorilor, trei persoane pen-
tru fapte comise cu violenþã”, a susþinut Petre
Tobã în cadrul ºedinþei Comisiei Tehnice.

A fost fãcut ºi bilanþul verificãrilor asupra
persoanelor care au solicitat schimbarea reºe-

dinþei în timpul campaniei electorale. În 23 din-
tre cazuri s-au descoperit cã existã suspiciuni
de fapte penale în ceea ce priveºte intenþia de
vot. “Acestea acþiuni au vizat verificãrile pri-
vind schimbãrile de reºedinþã ale persoanelor,
în urma acestor verificãri, Poliþia Românã a
constatat 23 de dosare penale ºi a aplicat 231
de contravenþii pentru nerespectarea legisla-
þiei. Cer Poliþiei Române sã continue aceste
verificãri pânã, ºi inclusive, în ziua votului”, a
adãugat Petre Tobã.

În timpul acestei campanii au avut loc, pânã
la acest moment, 1.285 de manifestãri publice
cu caracter electoral, în 798 de localitãþi plus
Bucureºti, dar fãrã sã fie înregistrate inciden-
te. Pentru ca alegerile de duminicã sã se des-
fãºoare fãrã incidente, la nivelul Ministerului
de Interne s-au angrenat 65.815 de forþe de
ordine. “Pentru protecþia secþiilor de vot ºi paza
urnei mobile sunt alocaþi 23.453 de lucrãtori
MAI. Pentru menþinerea ordinii publice, atât
în proximitatea secþiilor de vot, cât ºi pe raza
localitãþilor, avem alocate 30.067 de efective.

Pentru intervenþia la evenimente au fost con-
stituite echipe alcãtuite din 4.682 de specia-
liºti iar în rezervã avem constituite echipe pen-
tru a interveni acolo unde va fi cazul, formate
din 7.613 lucrãtori. Totodatã, pentru a sprijini
structurile teritoriale, în fiecare judeþ, de la
începutul acestei sãptãmâni, sunt prezenþi ofi-
þeri cu funcþii de conducere, atât din Poliþia
Românã, cât ºi din cadrul Ministerului.Corpul
de Control al ministrului Afacerilor Interne este
situat în trei locaþii. Avem o echipã la Bucu-
reºti, avem o echipã la Cluj ºi o echipã la Iaºi.
Sunt pregãtite pentru a face verificãri atunci
când competenþele structurilor teritoriale sunt
depãºite”, a mai spus ministrul.

Pentru alegeri din 5 iunie au fost organizate
18.616 secþii de votare. Pentru aceste secþii au
fost achiziþionate peste 18.000.000 de timbre
autocolante ºi au fost confecþionate peste
93.000 de ºtampile cu inscripþia VOTAT. De
vineri dimineaþã a început, în toate judeþele din
þarã, preluarea de la prefecturi a buletinelor de
vot, a ºtampilelor ºi a timbrelor autocolante.

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã:
Vom construi douã penitenciare noi

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a declarat
ieri cã Guvernul va construi douã penitenciare
noi, cu câte 1.000 de locuri fiecare, ca soluþie

pentru suprapopularea închisorilor din România.
Raluca Prunã considerã cã problema suprapopu-
lãrii nu poate fi rezolvatã pe termen lung decât

prin construirea de noi penitenciare.

Totodatã, Raluca Prunã susþi-
ne cã este nevoie de consolida-
rea sistemului de probaþiune.
“Consiliul Europei spune cã sim-
pla construire de locuri noi de
detenþie nu þine loc de viziune.
Dacã nu avem o politicã penalã

coerentã, penitenciarele noi se pot
umple ºi vom fi tot timpul în ace-
eaºi situaþie. O mãsurã alternati-
vã este ºi consolidarea sistemu-
lui de probaþiune. Asta spune noul
Cod de procedurã penalã, este o
nouã filosofie ºi aici trebuie sã
lucrãm destul de mult. Am fãcut
un temei legal pentru ca sistemul
de probaþiune sã primeascã 565
de posturi noi, pe care ar fi tre-
buit sã le primeascã în ultimii trei
ani”,a mai afirmat Prunã.

Dan Halchin, directorul gene-
ral adjunct al Administraþiei Na-
þionale a Penitenciarelor, crede cã
o soluþie pentru aglomeraþia din
închisori este scoaterea deþinuþi-
lor la muncã pentru mai multe
ore. “Suprapopularea este o pro-

blemã care nu poate fi rezolvatã
peste noapte, dar poate fi ame-
lioratã prin scoaterea la muncã,
prin mãrirea programului în care
deþinuþii stau în afara camerei, cel
puþin dacã vorbim de regimul
deschis ºi semideschis. Pentru
agenda pe care o avem pe ter-
men scurt, pânã la sfârºitul anu-
lui, cred cã banii sunt suficienþi
pentru ceea ce vrem sã facem pe
condiþii de detenþie. Construirea
de penitenciare noi este prevãzu-
tã într-o strategie pe termen în-
delungat”, a declarat Dan Hal-
chin. În momentul de faþã, în
România, existã 52 de peniten-
ciare ºi centre de reeducare, iar
autoritãþile anunþã cã deficitul
este de 9.000 de locuri.
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Votarea va începe la ora 7.00 ºi
se va încheia la ora 21.00, odatã
cu închiderea urnelor. Alegãtorii
vor primi trei buletine de vot: pen-
tru consilieri locali, consilieri jude-
þeni ºi primari, acestea fiind cele
trei categorii de reprezentanþi care
vor fi aleºi la scrutinul de dumini-
cã. Astfel, consilierii locali ºi cei
judeþeni sunt aleºi pe bazã de listã,
iar primarii sunt aleºi în urma scru-
tinului uninominal.

„Procedura de vot are o noutate,

CNP-ul votanþilor, înregistrat în computer pentru a împiedica votul multiplu

Duminicã, 5 iunieDuminicã, 5 iunieDuminicã, 5 iunieDuminicã, 5 iunieDuminicã, 5 iunie:::::
ziua în care se alegziua în care se alegziua în care se alegziua în care se alegziua în care se aleg
primarii ºi consilierii locali!primarii ºi consilierii locali!primarii ºi consilierii locali!primarii ºi consilierii locali!primarii ºi consilierii locali!

Cei 257.850 de craioveni sunt aºteptaþi, duminicã, sã-ºi exprime votul pentru primar, consilieri
locali ºi judeþeni. În Dolj, sunt 579.628 de votanþi , care sunt aºteptaþi la celr 529 de secþii de votare.
Noutatea acestui scrutin este cã fiecare alegãtor va fi mai întâi verificat, pe baza CNP-ului ºi al cãrþii
de identitate, în sistemul electronic de cãtre operatorul desemnat, astfel încât sã se evite votul multi-
plu. Preºedintele Biroului Electoral de Circumscripþie nr. 1 Craiova, judecãtor Gabriela Alexandroiu,
susþine cã votarea va merge puþin mai încet, dar cã procedura este mult mai bunã la acest scrutin.

“În acest sens, la 17.05.2016,
membrii BEC nr. 107 Valea Stan-
ciului ne-am întrunit în ºedinþã în
vederea dezbaterii acestei plângeri
ºi soluþionãrii sale. S-a procedat la
verificarea listei de candidaþi pen-
tru alegerea Consiliului Local Va-
lea Stanciului depusã din partea
Partidului Naþional Liberal, înregis-
tratã la BEC nr. l07 sub nr. 29/
25.04.2016 ºi s-a constatat faptul
cã, numitul DAGALITA ION, nãs-
cut la data de 04.03.1963, domici-
liat în comuna Valea Stanciului, sat
Horezu Poenari, str. Unirii nr. l37
figureaza înscris la poziþia nr.9. De
asemenea, s-a discutat telefonic cu
dna Dagalita Marinela, care a con-
firmat faptul cã persoana aflatã la
poziþia 9 pe lista anterior indicatã

în sensul cã fiecare alegãtor care in-
trã în secþia de votare trebuie sã
meargã mai întâi la operatorul de-
semnat special. Acesta va verifica,
pe baza CNP-ului ºi a cãrþii de iden-
titate, în sistemul de monitorizare a
prezenþei la vot ºi a votului multiplu,
dacã este arondat secþiei respective
ºi dacã a mai votat. Abia dupã aceastã
verificare, primeºte buletinele ºi mer-
ge sã voteze în cabina de vot”, a
explicat judecãtorul Gabriela Alexan-
droiu, preºedintele Biroului Electo-

ral de Circumscripþie nr. 1 Craiova.

Fiecare alegãtor
va fi verificat în sistem

Dacã sistemul aratã cã un ale-
gãtor a mai votat o datã, operato-
rul îi va comunica acest lucru. ”În
acest caz, i se aduce alegãtorului
la cunoºtinþã acest lucru, iar dacã
totuºi insistã sã voteze, trebuie mai
întâi sã completeze o declaraþie-tip
prin care i se aduc la cunoºtinþã
consecinþele faptelor sale”, a pre-

cizat preºedintele BEC nr. 1, Ga-
briela Alexandroiu. În cazul în care
alegãtorul figureazã în raza altei sec-
þii de votare, acesta va fi îndrumat
sã meargã acolo.

Pentru ca buletinul de vot sã nu
fie declarat nul, ºtampila cu menþi-
unea «Votat» trebuie sã se aplice în
interiorul patrulaterului care cuprin-
de lista de candidaþi sau numele can-
didatului. Dupã aplicarea ºtampilei,
se îndoaie buletinele de vot ºi se in-
troduc în urne. Alegatorii trebuie sã
predea ºtampila membrilor secþiei
de votare, care au obligaþia sã ºtam-
pileze actul de identitate, cu data
scrutinului ºi menþiunea «Votat».

Se voteazã numai
la secþia de votare arondatã
În Craiova, au fost amenajate

173 de secþii de votare, iar pe lis-
tele electorale permanente se regã-
sesc un numãr de 257.850 de cra-
ioveni cu drept de vot, care sunt
aºteptaþi la vot. „În cazul excepþi-
onal în care nu se regãsesc pe lis-
tele permante, fiind omiºi dintr-o
eroare, deºi figureazã în raza ad-
ministrativ-teritorialã a secþiei res-
pective, alegãtorii cu pricina vor
vota pe o listã suplimentarã. Tot
pe acea listã suplimentarã voteazã
ºi preºedinþii, locþiitorii ºi membrii
secþiei de votare”, a mai spus ju-
decãtor Gabriela Alexandroiu. Le-
gea spune cã, la aceste alegeri lo-
cale se poate vota doar în comu-
na, oraºul, municipiul sau subdivi-
ziunea administrativ-teritorialã în
care alegãtorul îºi are domiciliul ºi
numai la secþia de votare la care
este arondatã strada sau localita-
tea de domiciliu.

În fiecare secþie de votare sunt
ºi nouã reprezentanþi ai partidelor
politice, care au dreptul legal sã îºi
desemneze câte o persoanã. Potri-
vit preºedintelui BEC nr. 1 Craio-
va, la secþiile de votare din muni-
cipiu au reprezentanþi urmãtoarele
partide politice: PSD, UNPR, PNL,
ALDE, PSRO, PND, APC ºi PER.

LAURA MOÞÎRLICHE

Noi dispute electorale
la Valea Stanciului

La data de 28.05.2016 s-a înregistrat la B.E.C. nr. 107
Valea Stanciului, sub nr. 116, înscrisul denumit “Conte-
staþie” formulatã de cãtre lonica Papa - preºedinte al
organizaþiei PSD Comuna Valea Stanciului, împotriva
Dagalita Marinela desemnatã locþiitor la Secþia de vota-

este soþul sãu. Analizând contesta-
þia formulatã se constatã cã existã
incompatibilitate între funcþia de
locþiitor al sectiei de votare a dnei.
Dagalita Marinela ºi candidatura
soþului sãu Dagalita Ion ca ºi con-
silier local, aºa cum rezultã din lis-
ta candidaturilor sus mentionatã –
pozitia nr. 9”, se precizeazã în co-
municatul Biroului Electoral al Cir-
muscripþiei Electorale nr. 107.

Sesizarea se confirmã
În temeiul art.25 alin.2 coro-

borat cu art.44 din Legea nr.115/
2015 privind alegerea autoritãþilor
administratie publice locale, pen-
tru modificarea Legii administra-
tiei publice locale nr.215/2001,
precum ºi pentru modificarea ºi

completarea Legii nr.393/2004
privind Statutul aleºilor locali ºi
art.6 din Hotãrârea nr.l7/
06.04.2016 emisa de Autoritatea
Electorala Permanentã urmeazã a
se ADMITE contestaþia formula-
tã ºi a se constata existenþa stãrii
de incompatibilitate în care se aflã
doamna DAGALITA MARINELA
desemnatã locþiitor la Secþia de
votare nr. 518- ªcoala cu clasele
I-IV, Valea Stanciului.

A fost înlocuitã
În consecinþã, tot potrivit comu-

nicatului Biroului Electoral al Cirmus-
cripþiei Electorale nr. 107, se admite
contestaþia înregistratã sub nr. 116/
28.05.2016 formulatã de catre Ioni-
ca Popa – preºedinte al organizaþiei

PSD Comuna Valea Stanciului, îm-
potriva Dagalita Marinela, desemna-
tã locþiitor la Secþia de votare nr. 518
– ªcoala cu clasele I-IV, Valea Stan-
ciului ºi constatã existenþa stãrii de
incompatibiltate a acesteia în teme-
iul art.25 alin.2 coroborat cu art.44
din Legea nr.115/2015 ºi dispune co-

municarea prezentei Hotãrâri cãtre
Autoritatea Electoralã Permanentã în
vederea înlocuirii doamnei DAGA-
LITA MARINELA din funcþia de loc-
þiitor la Secþia de votare nr. 518 –
ªcoala cu clasele I-IV, Valea Stan-
ciului.

VALENTIN CEAUªESCU

re nr. 518 – ªcoala cu clasele I-IV, Valea Stanciului –
reclamând faptul cã aceasta din urmã se aflã în stare
de incompatibilitate. Motivul este cã soþul acesteia fi-
gureazã candidat la pozitia nr. 9, la funcþia de consilier
local din partea Partidului Naþional Liberal.
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Reamintim cã, pe 16 septem-
brie 2015, Marcel Mustaþã, Ma-
rin Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, toþi
trei din Bãileºti, cu vârste cuprin-
se între 19 ºi 21 de ani, erau ares-
taþi preventiv pe 30 de zile, în baza
hotãrârii Judecãtoriei Segarcea,
pentru viol, lipsire de libertate ºi
conducere fãrã permis. Din cer-
cetãrile poliþiºtilor ºi procurorilor
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Segarcea, s-a stabilit faptul
cã, în noaptea de 15 spre 16 sep-
tembrie 2015, Marcel Mustaþã ºi
Ghiþã Baiaram, în timp ce se plim-
bau cu un autoturism Volkswagen
prin comuna Mãceºul de Sus
(fãrã ca vreunul dintre ei sã fie
posesor de permis auto), au ob-
servat o fatã pe stradã, au luat-o
în maºinã ºi s-au oprit în afara

Reamintim cã, reprezentanþii
IPJ Dolj precizau cã, luni seara,
în baza informaþiilor pe care le
aveau, poliþiºtii doljeni l-au prins
în flagrant pe Sever Popescu, de
28 de ani, din comuna doljeanã

Poliþiºtii craioveni ºi cadrele In-
spectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj au fost alertaþi,
ieri, în jurul orei 13.00, cu privire
la faptul cã un bãrbat a cãzut de
pe un bloc aflat în construcþie, în
cartierul Craioviþa Nouã, în apro-
pierea minimarketului Penny. La
faþa locului a ajuns un echipaj
SMURD, dar ºi unul de poliþiºti
de la Secþia 5 Craioviþa Nouã ºi,
întrucât victima prezenta încã
semne vitale, medicii au demarat
manevrele de resuscitare. Din pã-
cate bãrbatul a intrat în stop car-
dio-respirator ireversibil, astfel cã
a fost declarat decesul sãu. Poli-
þiºtii l-au identificat, stabilind cã

ªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelorªi-a pus capãt zilelor
aruncându-se de pe blocaruncându-se de pe blocaruncându-se de pe blocaruncându-se de pe blocaruncându-se de pe bloc

Un bãrbat de 55 de ani, din Craiova, ºi-a pierdut viaþa, în
cursul zilei de ieri, dupã ce s-a aruncat de pe un bloc aflat în

construcþie, în cartierul Craioviþa Nouã. Din câte se pare
bãrbatul, care nu era înregistrat în evidenþe ca suferind de

vreo afecþiune psihicã, intrase în depresie, ºi suporta destul
de greu durerea, dupã ce recent suferise o intervenþie

chirurgicalã. Poliþiºtii continuã cercetãrile pentru a stabili cu
exactitate ce l-a determinat pe bãrbat sã-ºi punã capãt zilelor.

este voba despre Ion Serdaru, de
55 de ani, care locuia într-un bloc
ANL din apropiere. Din primele
date se pare cã bãrbatul intrase în
depresie, deºi nu era înregistrat în
evidenþe ca suferind de afecþiuni
psihice, iar de curând suferise o
intervenþie chirurgicalã de apen-
dicitã, având încã tubul de drenaj,
ºi nu supãrta foarte bine durerea.
Cadavrul a fost ridicat ºi dus la
morgã pentru efectuarea necrop-
siei, iar poliþiºtii continuã cerce-
tãrile pentru a stabili cu exactitate
ce l-a determinat pe bãrbat sã în-
cheie socotelile cu viaþa în acest
mod, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

VVVVViolatorii din Bãileºti condamnaþi definitiviolatorii din Bãileºti condamnaþi definitiviolatorii din Bãileºti condamnaþi definitiviolatorii din Bãileºti condamnaþi definitiviolatorii din Bãileºti condamnaþi definitiv
Cei trei doljeni, cu vârste cuprinse între

19 ºi 21 de ani, ajunºi dupã gratii la jumãta-
tea lunii septembrie 2015 pentru viol, lipsi-
re de libertate în mod ilegal ºi conducerea
unui autovehicul pe drumurile publice fãrã
a poseda permis de conducere, au fost con-
damnaþi definitiv. Joi, 2 iunie a.c., Curtea
de Apel Craiova le-a respins, ca nefondate,

apelurile declarate împotriva sentinþei Ju-
decãtoriei Segarcea prin care au primit pe-
depse cuprinse între 7 ºi 9 ani ºi douã luni
de puºcãrie. Doljenii au fost acuzaþi cã au
luat în maºinã o fatã de 19 ani, au dus-o în
câmp, la marginea comunei Bârca, ºi au vio-
lat-o, fiind prinºi de poliþiºti la scurt timp
dupã comiterea faptei.

comunei Bârca, în câmp. Acolo li
s-a alãturat ºi Marin Mustaþã, iar
prin ameninþãri ºi acte de violen-
þã, cei trei au forþat-o pe fatã, o
tânãrã de 19 ani, sã întreþinã ra-
porturi sexuale. Fata a reuºit, la
un moment dat, sã-ºi sune un
prieten, care l-a anunþat pe tatãl
ei, cel din urmã anunþând poliþiº-
tii din Bârca despre cele petrecu-
te. Oamenii legii au fãcut imediat
filtre rutiere, fiind anunþaþi ºi po-
liþiºtii din localitãþile învecinate,
astfel cã dupã ce au plecat de la
locul faptei, poliþiºtii au oprit ma-
ºina autorilor în comuna Bârca.
Fata a fost audiatã, îndrumatã cã-
tre Institutul de Medicinã Legalã
Craiova, de unde a obþinut certi-
ficat medico-legal care atestã cã
a fost victima infracþiunii de viol,

având nevoie de 10 zile de îngri-
jiri medicale pentru vindecarea le-
ziunilor suferite, iar cei trei tineri
au fost reþinuþi din noaptea res-
pectivã, iar pe 16 septembrie au
fost arestaþi preventiv. Mãsura a
fost prelungitã de instanþã, care
le-a respins inculpaþilor toate ce-
rerile de înlocuire a arestãrii pre-
ventive cu o mãsurã mai blândã.
Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Segarcea au fina-
lizat cercetãrile ºi i-au trimis în
judecatã pe cei trei, cauza înre-
gistrându-se la Judecãtoria Segar-
cea pe 9 octombrie 2015. Pe 18
februarie a.c. Judecãtoria Segar-
cea a pronunþat sentinþa, inculpa-
þii fiind gãsiþi vinovaþi de toate in-
fracþiunile reþinute în sarcina lor.
Astfel, Marcel Mustaþã a primit 9

ani ºi 2 luni închisoare, Ghiþã Ba-
iaram 8 ani închisoare, iar Marin
Mustaþã 7 ani închisoare. Incul-
paþii au formulat apel împotriva
hotãrârii Judecãtoriei Segarcea,
iar joi, 2 iunie a.c., instanþa le-a
respins apelurile ca nefondate, cei
trei urmând sã execute pedepsele
primite pe fond: „Respinge ape-
lurile ca nefondate. Deduce în
continuare detenþia preventivã de
la 18.02.2016 la zi. Obligã fie-
care inculpat la câte 360 lei chel-

tuieli judiciare cãtre stat. Onora-
riile avocaþilor din oficiu pentru
inculpatul Mustaþã Marin ºi Ba-
iaram Ghiþã în cuantum de 360
lei pentru fiecare rãmân în sarci-
na statului. Onorariul avocatului
din oficiu pentru inc. Mustaþã
Marcel în cuantum de 90 lei (1/
4) rãmâne în sarcina statului.
Definitivã. Pronunþatã în ºedin-
þa publicã de la 02.06.2016”,
dupã cum se aratã în hotãrârea
Curþii de Apel Craiova.

Tânãrul din Secu suspectat de coruperea
alegãtorilor este sub control judiciar

Avocatul tânãrului de 28 de ani, din comuna Secu,
reþinut la începutul acestei sãptãmâni pentru coruperea
alegãtorilor ºi împiedicarea exercitãrii drepturilor elec-
torale, susþine cã nu s-a gãsit nici o carte de identitate
strãinã asupra clientului sãu. Mai mult, clientul sãu este
sub control judiciar, nu în arest la domiciliu. Reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj recunosc
faptul cã procurorul de caz de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Filiaºi a dispus faþã de tânãr mãsura contro-
lului judiciar pentru 60 de zile ºi nu mãsura arestului la
domiciliu, aºa cum, în mod greºit, au informat iniþial.

Secu, la o familie din aceeaºi lo-
calitate, unde le dãduse oameni-
lor 500 de lei ca sã nu-l voteze pe
unul dintre candidaþii la fotoliul de
primar ºi oprise cãrþile de identi-
tate ale membrilor familie cu drept

de vot (3 la numãr). Tânãrul a fost
ridicat ºi dus la audieri, ulterior
fiind reþinut pe 24 de ore, pentru
infracþiunile de coruperea alegã-
torilor ºi împiedicarea exercitãrii
drepturilor electorale. Tot repre-
zentanþii Poliþiei doljene au mai
precizat cã, în cursul zilei de marþi,
faþã de Popescu s-a dispus mãsu-
ra arestului la domiciliu.

Apãrãtorul tânãrului cercetat a
transmis redacþiei un drept la re-
plicã în care explicã faptul cã faþã
de Sever Popescu s-a dispus, de
fapt, mãsura controlului judiciar
pentru o perioadã de 60 de zile,
nicidecum arest la domiciliu, cã
asupra clientului sãu nu a fost
gãsitã nici o carte de identitate
care sã aparþinã altei persoane

ºi nu a oferit nici unei
persoane sume de
bani în schimbul cãr-
þilor de identitate.

Reprezentanþii IPJ
Dolj au recunoscut
faptul cã Sever Po-
pescu este plasat sub
control judiciar, nu
arestat la domiciliu
aºa cum au informat
iniþial, în mod greºit,
iar cu privire la cele-
lalte aspecte sesizate
de avocat spun cã
cercetãrile continuã în
acest caz, iar la fina-
lizarea anchetei se vor
dispune mãsurile le-
gale, dupã cum a pre-
cizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Despre secretarul de stat Valentin
Mircea (43 ani), avocat din Baroul Bu-
cureºti, ºeful Corpului de control al pri-
mului ministru, Dacian Cioloº, în pofi-
da CV-ului sãu interesant, se ºtiu puþine
lucruri. Expert în dreptul concurenþei,
cu precãdere în domeniile farmaceutic,
energetic, de comunicaþii ºi media, fost
vicepreºedinte (2011-2013) al Consiliu-
lui Concurenþei, avocatul Valentin Mir-
cea, fãrã emfazã, scrie pe pagina sa de
facebook cã premierul Dacian Cioloº se
deplaseazã, neacompaniat, de coloanã
oficialã ºi girofar, iar el personal a re-
nunþat la autoturismul de serviciu, ape-
lând la bicicletã ºi metrou, în multe mo-
mente ale zilei pentru eventuale depla-
sãri. Aceasta este normalitatea ºi nimic

Normalitatea... ca... raritate!Normalitatea... ca... raritate!Normalitatea... ca... raritate!Normalitatea... ca... raritate!Normalitatea... ca... raritate!
MIRCEA CANÞÃR

altceva, spune Valentin Mircea. Care mai
exemplificã, ºi o face în deplinã cunoº-
tiinþã de cauzã, menþionându-i pe noul
primar al Londrei, laburistul Sadiq Kahn
ºi premierul britanic, conservatorul Da-
vid Cameron, care nu din PR, ci din
obiºnuinþã fireascã, apeleazã, nu rareori,
la mijlocul de transport în comun. Deºi
ºtiu, în permanenþã, cã astfel de gesturi
sunt riscante. Lucru mai rar, avocatul
Valentin Mircea, temporar ºeful Corpu-
lui de control al primului ministru, nu
vrea sã uite “cã singura calitate care
nu se pierde, cea de bazã, este cea
de cetãþean”. Poate din complezenþã,
poate din convingere, mai enumerã câ-
teva nume de miniºtri, care “aleargã la
maraton ºi nu le este strãin metroul”.

Textul de pe pagina de facebook a ºefu-
lui Corpului de control a primului mi-
nistru, Valentin Mircea, nu se doreºte o
pledoarie pro domo ºi nici nu exceleazã
printr-o stilisticã impecabilã. Se circum-
scrie însã rigorilor genului scurt. ªi are
imensul merit de a deschide o dezbate-
re, cu destul întâziere la noi, despre
normalitatea ca raritate. Faptul cã nu
puþini dintre cei care acced în demnitãþi
temporare, se doresc grabnic “împro-
pietãriþi” cu autoturisme de serviciu, ºi
toate celelalte facilitãþi, prin care inclu-
siv chimia lor se modificã, instalând un
soi de ebrietate sufleteascã, de naturã
sã dinamiteze discernãmântul ºi buna
cuviinþã, ne este cunoscut. Exemple de
datã recentã, ºi ne referim la întâmpla-

rea tragicã cu accidentul mortal al mo-
tociclistului Bogdan Giginã care era an-
temergãtor la ex ministrul Gabriel Oprea,
au generat o emoþie irepresibilã. Într-o
împrejurare, deloc îndepãrtatã, premie-
rul Dacian Cioloº, rãspunzând la o în-
trebare din partea presei, a mãrturisit cã
nu foloseºte în trafic coloanã oficialã,
ºi preferã sã se trezeascã cu 10 sau 15
minute mai devreme pentru a ajunge la
Guvern. Potrivit CV-ului existent pe site-
ul casei de avocaturã “Mircea and Aso-
ciaþii”, actualul ºef al Corpului de con-
trol al primului ministru - derobat poli-
tic - îºi îngãduie sã spunã ceea ce gân-
deºte. ªi gândeºte corect. Deºi, la noi,
reflecþia este blocatã de instinctul de
conservare.

Cele mai importante modificãri
vizeazã introducerea unei prevederi
care sã permitã fermierului dimi-
nuarea suprafeþei solicitate pentru
sprijinul cuplat la sãmânþa de car-
tof, în cererea unicã de platã, pe
baza documentelor emise de In-
spectoratul Teritorial pentru Cali-
tatea Seminþelor ºi a Materialului
Sãditor, dar ºi completarea preve-
derilor referitoare la actele în baza
cãrora funcþioneazã persoanele ju-
ridice care nu sunt înregistrate la
Oficiul Naþional pentru Registrul
Comerþului, ºi prin care dovedesc
cã desfãºoarã activitate agricolã.
Stabilirea pentru anul 2016 a datei
limitã de depunere a cererilor uni-
ce de platã ºi a modificãrilor la
acestea, ca fiind data de 10 iunie.

De asemenea, cererile unice de
platã ºi modificãrile la acestea pot
fi depuse ºi dupã data de 10 iunie,
în termen de 25 de zile calenda-
ristice, cu penalitãþi, potrivit pre-
vederilor art. 13 alin. (1) din Re-

În seara de 28 mai 2016, la Re-
staurantul Jubilee din Craiova s-a
desfãºurat o petrecere. Ulterior, se
pare cã 50 de persoane s-au îm-
bolnãvit, iar din acestea 20 de per-
soane au fost internate la Spitalul
de Boli Infecþioase „Victor Babeº”
din Craiova cu diagnosticul pre-

Modificãri legislativeModificãri legislativeModificãri legislativeModificãri legislativeModificãri legislative
pentru agricultoripentru agricultoripentru agricultoripentru agricultoripentru agricultori

În ultima zi a lunii trecute a fost publicat în Monitorul
Oficial nr.409, Ordinul MADR nr. 817/30.05.2016

care aduce unele modificãri ºi completãri Ordinului
MADR nr. 619/2015. Prin acest document se aprobã
criteriile de eligibilitate, condiþiile specifice ºi modul
de implementare a schemelor de plãþi care se aplicã

în agriculturã în perioada 2015-2020.

gulamentul delegat (UE) nr. 640/
2014. Solicitãrile depuse dupã
aceastã datã sunt inadmisibile,
iar beneficiarului nu i se acordã
nici un fel de platã sau de sprijin.
A fost modificat ºi termenul de
prezentare la APIA a documente-
lor justificative în ceea ce priveº-
te sprijinul cuplat pentru mere
destinate industrializãrii pentru
obþinerea de produse alimentare
nonalcoolice, de la 1 decembrie în
31 decembrie a anului de cerere.
Totodatã, s-a aprobat abrogarea
dispoziþiilor potrivit cãrora, cuan-
tumul per cap, în cazul sprijinului
cuplat la taurinele din rase de car-
ne ºi metiºii acestora se acorda di-
ferenþiat, astfel cã se creeazã po-
sibilitatea acordãrii unui cuantum
unitar pentru toate categoriile din
sectorul taurine de carne, sector
în declin ºi se doreºte a fi dezvol-
tat cu prioritate evitându-se aban-
donarea acestei activitãþi.

VALENTIN CEAUªESCU

Suspiciuni de toxiinfecþie alimentarã
la restauratul Jubilee din Craiova
Potrivit datelor comunicate de DSVSA Dolj, 104 kg

de carne neidentificatã au fost confiscate de medicii
sanitari-veterinari ºi s-a aplicat o amendã de 5.000 de
lei.  ªi, aceasta dupã ce, anterior, la un botez organizat
în aceastã locaþie, 50 de persoane au acuzat o stare de
disconfort, încât 20 dintre ele au fost internate la Spitalul
de Boli Infecþioase „Victor Babeº” cu diagnosticul
prezumtiv de toxiinfecþie alimentarã. La data de 2 iunie
a.c., Direcþia de Sãnãtate Publicã a decis sã suspende
temporar activitatea restaurantului. Totuºi, pânã la
primirea documentului oficial, conducerea localului va
continua sã presteze servicii de alimentaþie publicã.

zumtiv de toxiinfecþie alimentarã.
S-au fãcut plângeri la Direcþia Sa-
nitarã Veterinarã ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor ºi Direcþia de Sãnã-
tate Publicã. Aceasta din urmã, la
data de 2 iunie 2016, a suspendat
autorizaþia de funcþionare a resta-
urantului în cauzã.

Carne fãrã acte de identificare,
confiscatã

În urma controlului efectuat de
medicii sanitari-veterinari a fost
gãsitã o cantitate de 104 kg de carne
de porc, peºte ºi vitã, ce nu avea
acte de identificare. Prin urmare,
întreaga cantitate a fost confisca-
tã ºi s-a aplicat o amendã contra-
venþionalã în valoare de 5.000 de
lei. Existã suspiciuni cã, din pro-
dusele finite consumate de persoa-
nele în cauzã ar fi vorba de pre-
zenþa Salmonellei.

Activitatea restaurantului va
continua, însã, pânã la data pri-
mirii vreunui act oficial de sus-
pendare a activitãþii. „Ancheta
este în desfãºurare ºi se va finali-
za sãptãmâna viitoare; probabil
luni, marþi. Deocamdatã sunt doar
fragmente din ce se mai adaugã la

puzzle. Poate este
de la mine! Asta în-
seamnã cã acum,
gata, trebuie sã mã
închid ºi gata? Poa-
te sã vinã altcineva
ºi sã facã, sãptã-
mânal, aceeaºi gre-
ºealã în locul meu.
Ce înseamnã? Cã
acum, fiecare, la
orice încercare pe
care o ai în viaþã sã
renunþi? Îmi pare
rãu pentru toatã lu-
mea care a avut de
suferit. E o chestie
gravã. Teoretic,
atâta timp cât nu
am primit o înºtiin-
þare oficialã de la
autoritãþi, activita-
tea nu este suspen-
datã”, ne-a declarat
Cristian Dumi-
tru, responsabil al
restaurantului cu
pricina.

VALENTIN
CEAUªESCU
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Competiþia, aflatã la cea de-a
37-a ediþie, a trezit de-a lungul tim-
pului, interesul ºi implicarea unui
numãr tot mai mare de profesio-
niºti dornici sã demonstreze cã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ploºceanu Nicolae, managerul Departamentului de exploatare reþe-
le electrice medii-joase tensiune:

„Astãzi (joi, 2 iunie) ne aflãm la
a doua parte a probei practice, pen-
tru cã am început proba practicã
de ieri seara (miercuri 1 iunie) ºi
ca un mod de abordare diferit, anul
acesta participanþii sunt prezenþi
când se desfãºoarã proba practicã
ca sã capete experienþã, sã trans-
mitã mesaje câtre ceilalþi, ca sã con-
tinuãm tradiþia de anul trecut, unde am ocupat locul I, II ºi III la faza
naþionalã. Acum ne pregãtim pentru Braºov, dupã ce se terminã, cu primii
trei ºi încercãm sã ne consolidãm poziþiile. Ãsta e crezul nostru ºi ambiþia
noastrã ca sã fie CEZ-ul la înalta performanþã. Sunt 21 de concurenþi, la
fiecare secþiune, împãrþiþi în ºapte echipe, deci câte trei pe fiecare echipã,
fiecare judeþ din Oltenia fiind reprezentat de o echipã. Au ca temã de
manevrã aducerea în stare de legare la pãmânt al unei celule de medie
tensiune cu preluarea consumatorilor cu joasã tensiune, care în situaþia
datã, când consumatorii sunt foarte pretenþioaºi, este un moment sensibil
când trebuie sã iei hotãrârea necesarã...”

Ion ªtefan Tudoricã, ºef Serviciu Control Calitate 110 kV, CEZ Dis-
tribuþie:

„Suntem la a 37-a ediþie a aces-
tui concurs. Aici se desfãºoarã pro-
ba „PRAM”, dupã cum ºtiþi CEZ-
ul îºi desfãºoarã activitatea pe 7 ju-
deþe, aºadar avem 7 echipe în con-
curs a câtre 3 electricieni fiecare.
Primii trei clasaþi vor participa la faza
naþionalã dupã o pregãtire de o lunã
de zile, la faza naþionalã pretenþiile
fiind mult mai mari. Acolo vor fi
concurenþii cei mai buni din ceea ce înseamnã Electrica ºi celelalte socie-
tãþii. Probele implicã o parte teoreticã unde se acordã 150 de puncte, probã
teoreticã din cunoºtiinþele de energeticã ºi proba practicã se desfãºoarã pe
domeniu, fiind vorba de defecte „fãcute” de cãtre comisiile de suprave-
ghere. Limita de timp la proba practicã este de 30 de minute, iar la cea
teoreticã, 90 de minute. Anul trecut, la faza naþionalã la aceastã secþiune,
CEZ Distribuþie a luat locul IV. Iar acum doi ani ne-am clasat ca echipã pe
locul II. Concurenþa este foarte mare...”

Laurenþiu Cojocaru, ºeful Departamentului Exploatare 110 kV:
„Proba este de electrician exploa-

tare staþii de transformare, iar în
forma practicã avem incluse ele-
mente de alegere a echipamentului
individual de protecþie ºi de execu-
tare a unei manevre dupã o foaie de
manevrã de execuþie. Urmãrim ale-
gerea corectã a echipamentului ºi
execuþia corectã a manevrei în sine.
În general, electricienii sunt bine pregãtiþi, sunt cei mai buni electricieni din
cele ºapte centre de exploatare, aferente CEZ-ului. Sunt 21 de concurenþi
care participã la aceastã probã. Este o probã teoreticã, care s-a desfãºurat
ieri ºi astãzi este proba practicã. Este contracronometru. Fiind un concurs
vrem sã limitãm timpul ºi sã selectãm cei mai buni electricieni. Intrudu-
cem elemente surprizã în concurs, sunt cisme sau mãnuºi care nu cores-
pund din punct de vedere al securitãþii munci...mici defecte ascunse fãcu-
te special pentru concurs, dar concurenþii se descurcã foarte bine”

Adrian Marcu, membru al Comisiei „Trofeul Electricianului - 2016”:
„Vorbim despre specialitatea

electrician mãsurare energie elec-
tricã, verificãri grupuri de mãsurã.
Avem un numãr de 10 electricieni,
concurenþi, din toatã Oltenia. Pro-
ba teoreticã s-a þinut cu o zi înain-
te. Acum ( joi, 2 iunie) are loc pro-
ba practicã. Avem organizate douã
standuri, unde simulãm niºte defec-
te pentru a pune în evidenþã competenþele profesionale ale concurenþilor.
Concurenþii trebuie sã identifice aceste defecte, sã remedieze schema de
montaj a grupului de mãsurã, astfel încât mãsurarea energiei sã se facã
corespunzãtor. Rolul acestui concurs este de a stimula competenþele
profesionale pentru a creºte calitatea serviciilor oferite clienþilor noºtri”.

Etapa pe companie a
celei mai importante
competiþii profesionale din
domeniul energetic a
anului 2016 a oferit
electricienilor din cele
ºapte judeþe în care CEZ
Distributie îºi desfãºoarã
activitatea, ocazia sã
lucreze “sub tensiune”.
Cei 69 de electricieni
înscriºi în concurs au
susþinut probe teoretice
ºi practice, sperând sã
obþinã cel mai râvnit
premiu din energie –
“Trofeul Electricianului”.

perfecþionarea continuã este o
necesitate ºi o iniþiativã demnã de
lãudat. Etapa pe companie este
faza premergãtoare celei naþiona-
le ºi le-a oferit angajaþilor oportu-

nitatea sã se antreneze ºi sã de-
monstreze cã locul lor este pe
podium. Trecând de emotiile pro-
bei teoretice, concurenþii au în-
fruntat joi, 02 iunie 2016, probele
practice, desprinse din activitatea
lor zilnicã. Ei au avut ocazia sã
demonstreze cã îºi cunosc foarte
bine meseria ºi cã meritã premiul
cel mare. Primii trei clasaþi la cele
patru specialitãþi: „Exploatare re-
þele de distribuþie MT, JT”, „Ex-
ploatare staþii 110 kV”, „Electri-
cian PRAM” ºi „Electrician mã-
surã ºi verificãri grupuri de mã-
surã” vor îmbraca tricoul CEZ
Distribuþie la faza naþionalã a con-
cursului, unde vor concura cu
electricieni din toatã þara, în cur-
sa pentru marele premiu.
Patru specialitãþi

La specialitatea de concurs
„Exploatare reþele de distribuþie
MT, JT”, locul I a fost obþinut de
cãtre Tomiþã Bãrbulescu - Cen-
trul de exploatare judeþean MT/JT
Mehedinþi; locul al II-lea: Daniel
Paraschiv - Centrul de exploatare
judeþean MT/JT Teleorman ºi lo-
cul al III-lea: Gheorghe Poenaru
- Centrul de exploatare judeþean
MT/JT Gorj. La cea de-a doua spe-
cialitate, „Exploatare staþii 110
kV”, locul I a revenit lui Vlãduþ
Viorel - Centrul de Exploatare 110
kV Gorj; locul al II-lea a fost ob-
þinut de Gheorghe Niþã - Centrul
de Exploatare 110 kV Argeº; ºi tot
pe podium dar pe poziþia a-III-a a
urcat Gheorghe Grecu - Centrul
de Exploatare 110 kV Dolj. Spe-
cialitatea de concurs „PRAM” i-
a oferit lui Ion Ciocea - Centrul
de Exploatare 110 kV Mehedinþi,
locul I;  Doru Motorga - Centrul
de Exploatare 110 kV Mehedinþi,
locul al II-lea ºi Dumitru Negrila
de la Centrul de Exploatare 110
kV Gorj, un onorabil loc III. La
categoria „Electrician mãsurã ºi
verificãri grupuri de mãsurã”:
locul I: Silviu - Adrian Barboi -
Centrul de Exploatare 110 kV Vâl-
cea; locul al II-lea: Gheorghe Si-
mion - Centrul de Exploatare 110
kV Vâlcea ºi locul al III-lea: Cris-
tian Buican – Centrul de Exploa-
tare 110 kV Argeº.

„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi„T„T„T„T„Trofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþirofeul Electricianului” - 12 premianþi
La etapa pe companie, în 2016:
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În deschiderea manifestãrilor pri-
lejuite de Zilele UMF, prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, rectorul Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a vorbit despre evoluþia instituþiei din
ultimii patru ani. Acesta a punctat câ-
teva aspecte legate de situaþia finan-
ciarã, de programele de studiu, acti-
vitatea de cercetare, ºcoala doctora-
lã, asigurarea calitãþii procesului edu-
caþional ºi inserþia profesionalã a stu-
denþilor. La nivelul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
funcþioneazã nouã programe de stu-
diu. Este vorba de Medicinã, Medici-
nã Dentarã, Farmacie, Asistenþã Me-
dicalã, Moaºe, Balneofiziokinetotera-
pie ºi recuperare medicalã, Tehnicã
dentarã, Medicinã în limba englezã ºi
Farmacie în limba englezã.

„Au trecut mai bine de patru ani
de la începutul mandatului de rector
astfel încât am considerat cã astãzi
este normal ºi firesc sã fac o trecere
în revistã a principalelor aspecte ale
evoluþiei Universitãþii noastre
în acest interval de timp. În
urmã cu patru ani veneam în
faþa dumneavoastrã cu o
agendã, cu câteva puncte
esenþiale. În 2012, UMF Cra-
iova funcþiona cu ºapte pro-
grame de studii, la care ulte-
rior s-a adãugat încã douã.
Este vorba de Medicina în
limba englezã ºi Farmacie în
limba englezã”, a precizat
prof. univ. dr. Ion Rogovea-
nu, rectorul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din
Craiova.

Universitate cu grad
de încredere ridicat

În ultimii patru ani, Universitatea a
parcurs mai multe evaluãri din partea
ARACIS. S-a pornit cu acreditarea
ARACIS pentru programele de studii
Tehnicã Dentarã, Balnefiziokinetote-
rapie ºi Moaºe. În urmã cu un an s-a
desfãºurat procesul de evaluare insti-
tuþionalã periodicã a Universitãþii, la
finalul cãreia instituþia a primit califi-
cativul maxim – „grad de încredere
ridicat”. Anul acesta a fost o nouã eva-
luare pentru programul de studii Asis-
tenþã Medicalã, parcursã de aseme-
nea cu calificativul „foarte bine”.

În ceea ce priveºte situaþia studen-
þilor, UMF numãrã pe locurile buge-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Zilele Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie

46 de ani de învãþãmânt medical la Craiova46 de ani de învãþãmânt medical la Craiova46 de ani de învãþãmânt medical la Craiova46 de ani de învãþãmânt medical la Craiova46 de ani de învãþãmânt medical la Craiova
Profesorii ºi studenþii Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie au sãrbãtorit, ieri, 46 de ani de învãþã-
mânt medical superior în Bãnie. Aproape jumãtate de veac, în care ºcoala craioveanã de medici-
nã a format generaþii  întregi de medici ºi cadre universitare. A fost dublã sãrbãtoare pentru cã
Facultatea de Farmacie a împlinit o vârstã rotundã, 20 de ani de existenþã. Cu aceastã ocazie prof.
Steven Benner (SUA), cercetãtor în domeniul biologiei, biochimiei ºi biofizicii moleculare, a primit
titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova.

Învãþãmânt medical la Craiova,
visul mai multor generaþii
de profesori

În anul 1970 lua fiinþã Facultatea de Medicinã în cadrul Univer-
sitãþii din Craiova. Înfiinþarea acestei facultãþi a rãspuns unui mai
vechi deziderat care solicita formarea de specialiºti la Craiova.

La 23 aprilie 1947 au apãrut în Monitorul Oficial nr. 93, De-
cretul nr. 801/21 aprilie ºi Legea nr. 138, care prevedeau înfiin-
þarea la Craiova a facultãþilor de Medicinã Umanã ºi Medicinã
Veterinarã. În continuare s-a dus o campanie insistentã pe mul-
tiple planuri ºi pentru înfiinþarea Facultãþii de Medicinã. În data
de 27 august 1965, prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri, se
înfiinþeazã Universitatea din Craiova, cu nouã facultãþi, dar fãrã
Facultatea de Medicinã. Numeroºi intelectuali de prestigiu din
toatã þara, dar mai ales cei din Craiova, cadre didactice universi-
tare, cadre medicale de toate generaþiile ºi-au unit eforturile într-
un front comun pentru a obþine aprobarea înfiinþãrii Facultãþii
de Medicinã din Craiova.

La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinþare a Facultãþii
de Medicinã din Craiova în cadrul Universitãþii din Craiova. De-
cretul a precizat cã Institutul de Medicinã ºi Farmacie din Bucu-
reºti va acorda sprijin metodologic, didactic ºi ºtiinþific noii fa-
cultãþi. Inaugurarea Facultãþii de Medicinã din Craiova a avut
loc la data de 1 octombrie 1970, odatã cu noul an universitar.
Facultatea îºi deschidea porþile pentru cei 101 studenþi ai anului
întâi de studiu.

În 1976, a absolvit facultatea prima promoþie de medici for-
maþi la Craiova. În continuare facultatea a dat anual promoþii de
150-200 absolvenþi, medici români, aici studiind, alãturi de stu-
denþi români ºi studenþi strãini de pe tot globul. În anul 1990 s-
a înfiinþat Stomatologia, iar ºase ani mai târziu, specializarea
Farmacie. În anul 1998, Parlamentul României a înfiinþat prin
Legea nr. 119/05.06.1998 Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.

tate 1.844 de studenþi. O creºtere sem-
nificativã s-a înregistrat la studenþii
români cu taxã, unde numãrul aproa-
pe cã s-a dublat, de la 871 la 1.522.
Per ansamblu s-a ajuns de la 2.685
de studenþi acum patru ani, la 3.336
în prezent. A crescut semnificativ,
aproape de douã ori, ºi numãrul stu-
denþilor care au optat pentru progra-
mele de studii în limba englezã.

În privinþa situaþiei financiare a
UMF, execuþia bugetarã la finele anu-
lui trecut s-a încheiat în condiþii de
echilibru, diferenþa între veniturile în-
casate ºi plãþi regãsindu-se în contu-
rile de disponibilitãþi ale instituþiei.

Studenþii cu rezultate foarte bune
la învãþãturã au fost premiaþi

Pe lângã punctele prezentate în bi-
lanþ, rectorul UMF Craiova a anunþat
ºi câteva din obiectivele pentru anul
universitar 2016-2017. “Trebuie sã ne
procupãm, din toamnã, de pregãtirea
rapoartelor de autoevaluare a progra-

melor de studii Teh-
nicã Dentarã, Bal-
neofiziokinetotera-
pie ºi Moaºe pentru
reacreditarea în
2017 de cãtre ARA-
CIS. Ne propunem
creºterea numãrului
de articole ISI pu-
blicate pentru a crea
o bazã ºtiinþificã de
promovare a cadre-
lor didactice. Un ele-
ment esenþial îl re-
prezintã promova-
rea imaginii univer-
sitãþii nostre pe
plan naþional ºi in-

ternaþional, prin dezvoltarea de pro-
iecte comune cu parteneri europeni,
prin mobilitãþi ale cadrelor didactice,
studenþilor sau medicilor rezidenþi.
Ne propunem buna derulare în con-
tinuare a contractului de furnizare de
servicii de sãnãtate pe care l-am în-
cheiat deja cu CAS Dolj ºi demara-
rea serviciului de PETCT. Un alt obi-
cetiv este continuarea lucrãrilor de
renovarea ºi dezvoltare a bazei ma-
teriale UMF”, a mai afirmat prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu.

Conducerea UMF Craiova a decis
ca din acest an sã reînoiascã o tradi-
þie mai veche, aceea de a premia o
parte dintre studenþii cu rezultate foar-
te bune la învãþãturã. Rectorul le-a în-
mânat acestora diplome ºi anunþat cã
de anul viitor ºi profesorii vor fi re-
compensaþi astfel.

Titlul de Doctor Honoris Causa,
acordat prof. Steven Benner

În partea a doua a ceremoniei, a
fost acordat titlul de Doctor Honoris
Causa, la propunerea Facultãþii de Far-
macie, prof. Steven Benner o perso-
nalitate în domeniul biologiei, biochi-
miei ºi biofizicii moleculare. Acesta
este director ºi membru eminent al
Fundaþiei pentru evoluþie molecularã
aplicatã ºi al Institutului  Westheimer
pentru ªtiinþã ºi Tehnologie din Flori-
da (SUA). În anul 1976 a absolvit spe-
cializarea Biofizicã molecularã ºi bio-
chimie la Universitatea Yale cu califi-

cativul “summa cum lau-
de”, iar în 1979 a obþinut
doctoratul la Universitatea
Harvard. Prof. Benner ºi-a
desfãºurat activitatea di-
dacticã ºi de cercetare în
cadrul unor comunitãþi aca-
demice de prestigiu: ºef de
lucrãri al departamentului
de chimie al Universitãþii
Harvard, conferenþiar ºi
apoi profesor universitar de
chimie bioorganicã la Insti-
tutul Federal de Tehnologie
din Zurich, profesor la Uni-
versitatea Florida.
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GEORGE POPESCU

Pe Mihail Trifan îl ºtiu de aproa-
pe cinci decenii: un  rãstimp egal
cu prodigioasa sa activitate creati-
vã în slujba unei vocaþii pe care ºi-
a arondat-o cu o cumpãtare în care
ºi-a disimulat o undã de temeritate,
ambele înscrise în fibra sa bio-vo-
caþionalã sub care ºi-a disimulat, cu
tactul unei pedagogii atipice, o con-
sistentã indiferenþã faþã de succes.

Aceasta este ºi semnificaþia ace-
lui ºi conjuncþional din titlul aces-
tui racursiu pe care mi l-a prilejuit,
neaºteptat de seducãtor ºi de cap-
tivant, vernisajul Expoziþiei cu ca-
racter aniversar ºi omagial pe care,
inspiratã, direcþiunea Muzeului de
Artã din Craiova i-o consacrã pe

Mihail TMihail TMihail TMihail TMihail Trifan: Artistul rifan: Artistul rifan: Artistul rifan: Artistul rifan: Artistul ºiºiºiºiºi  Cetatea  Cetatea  Cetatea  Cetatea  Cetatea
istoricele sale simeze.

Îl ºtiu, subliniam, spre a
evita verbul, mai complex ºi
mai pretenþios, a cunoaºte. ªi
fiindcã în rãs-timpul dintre ele
se ascunde, mai întâi, un re-
gret, al meu, ºi, mai apoi, dar
infinit mai important, destinul
însuºi al raporturilor sale cu
Cetatea în care a trãit ºi cãreia
i-a dãruit opera harului sãu ne-
pereche.

În definitiv, ce înseamnã cu
adevãrat a cunoaºte un artist:
nu numai în straiele sale, de-
seori firave, de concitadin grã-
bit prin larma oraºului, ci ºi în
cele macerate de vopsele stria-
te de sudoarea travaliului din
atelier? Trista fatalitate a cin-
stirii înãlþate la dimensiunea is-
toricã a patrimoniului artistic
lãsat Cetãþii abia în postumita-
te e de-acum un biet truism. ªi
totuºi… Iatã cã existã, din fe-

ricire, ºi excepþia: sositã la timp spre
a compromite capriciul „regulii”, re-
trospectiva propusã ºi gestionatã de
Muzeul de Artã din Bãnie.

Întâia impresie e în ea însãºi co-
pleºitoare: o participare masivã, pe
mãsura excepþionalitãþii evenimen-
tului; ºi, aº adãuga, a artistului în-
suºi, în chiar – ori dincolo – de
acea insolitã singularitate a sa pe
care abia o evocasem Un public
neobiºnuit de amplu ºi de divers,
ipostaziat, parcã, într-un fel de re-
cul la vacarmul strãzii ºi, deopo-
trivã, al lumii în care trãim ºi care,
în curs de „robotizare”, abia dacã
ne mai îngãduie privilegiul refugiu-
lui în spaþiile artei ºi ale culturii mai

desemnate ca nicicând sã devinã
veritabile adãposturi ale spirituali-
tãþii din noi.

Pe Mihail Trifan, un septuage-
nar dând cu tifla sa ludicã oricãrei
încercãri „agresive” a vârstei, spu-
neam cã de cunoscut – se înþelege
cã parþial, datã fiind, în materie de
artã, incongruenþa intrinsecã veci-
nãtãþii – l-am cunoscut mai de cu-
rând: cu lucrãri propuse ad hoc,
insuficiente pentru un contur cu
pretenþii de integralitate, ca sã nu
mai vorbesc de propensiunea sa
spre o exhibare cu accent carna-
valesc, ºi aceasta în linia aceleiaºi
singularitãþi responsabile de un des-
tin situat sub incidenþa insolitului.

De la obiecte cu un copios gust
al meºteºugului (cine îºi mai amin-
teºte cã în Florenþa lui Dante toþi
artiºtii, pictori, sculptori ori poeþi,
erau distribuiþi în bresle… meºte-
ºugãreºti?), însã în care gratuitatea
artisticã subjugã de la primul con-
tact, la lucrãrile de varii dimensiuni
ºi forme, toate ºi totul propun un
parcurs simptomatic ºi ideatic. Unul
în care cromatica ºi desenul, înge-
mãnate fie sub spectrul figuralitãþii
corporale, anatomizate pânã la nu-
ditatea organicã, fie al unei viziuni
„pastelate” din care, „moartã”, na-
tura îºi etaleazã zvâcnetul ei vita-
list. ªi uman, prea uman.

Nu ºtiu dacã, pe simeze, se re-
gãsesc fix 80 de opere ale artistu-
lui. Cine, în itinerariul unei vizite
cu un obligatoriu caracter iniþia-
tic, ar vrea sã le socoate? Mai ales
cã, sãlile muzeale, odatã pãrãsite,
te recheamã imperativ la o con-
fruntare mai intimã ºi mai edifi-

catoare în lectura – ºi re-lectura
– lumii acestui ingenios creator cu
o neostoitã ºi seducãtoare voca-
þie a butaforiei în pliurile cãreia Fi-
inþa îºi cautã un sãlaº în care,
odatã exilaþi vechi zei ai artei cla-

sicizate, devine îmbietoare rãcoa-
rea unei cãutãri a sinelui fiecãruia
dintre noi.

LA MULÞI ANI, maestre Tri-
fan! Omagiul unei Cetãþi care îþi
rãmâne încã datoare.

SSSSSe joacã, ºi cue joacã, ºi cue joacã, ºi cue joacã, ºi cue joacã, ºi cu
rezultate, fotbal femininrezultate, fotbal femininrezultate, fotbal femininrezultate, fotbal femininrezultate, fotbal feminin
la Segarceala Segarceala Segarceala Segarceala Segarcea
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Luptã aprigã a elevilor la concursul
„Cu viaþa mea apãr viaþa”

Reprezentanþii Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã ºi cei ai Inspectoratului ºco-
lar au organizat, la Liceul “Traian Vuia” din
Craiova, pe 26 mai a.c., concursul cu te-
maticã de protecþie civilã “Cu viaþa mea apãr
viaþa”- etapa judeþeanã pentru cele douã ca-
tegorii de elevi: ciclul gimnazial - clasele V -
VIII  ºi ciclul liceal - clasele IX – XI. Sco-
pul competiþiei este dezvoltarea capacitãþii
de percepþie a protecþiei civile ca ansamblu
de activitãþi umanitare, cunoaºterea ºi apre-
cierea factorilor de risc ºi adoptarea com-
portamentului adecvat ºi cunoaºterea mo-
dului de acþiune în cazul producerii unei si-
tuaþii de urgenþã. La nivelul gimnazial au
participat 6 echipaje: ªcoala Gimnazialã Le-
ºile, ªcoala Gimnazialã Caraula, ªcoala Gim-
nazialã Breasta,  ªcoala Gimnazialã Segar-
cea, ªcoala Gimnazialã “Gheorghe Þiþeica”
Craiova ºi Liceul Tehnologic Alexandru
Macedonski Melineºti, iar la cel liceal au
participat 3 echipaje: Liceul „Traian Vuia”
Craiova, Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii

„Constantin Brâncuºi” Craio-
va ºi  Liceul Tehnic Energe-
tic Craiova. În urma desfã-
ºurãrii celor trei probe: teore-
ticã, transportul asistat al unui
accidentat aºezat pe targã pe
distanþa de 50 m ºi deplasa-
rea cu masca pe figurã într-
un raion cu obstacole, conta-
minat, pe primul loc s-a cla-
sat ªcoala Gimnazialã Leºile
- 91 puncte; urmatã de Liceul
Tehnologic “Alexandru Ma-
cedonski” Melineºti - 89

puncte ºi ªcoala Gimnazialã Caraula - 89
puncte, în timp ce la cealaltã categorie pre-
miul I a revenit Liceului Tehnic Energetic
Craiova - 93 puncte; premiul al II-lea - Co-
legiului Tehnic de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi” Craiova - 83 puncte, iar pre-
miul al III-lea - Liceului „Traian Vuia” Cra-
iova - 80 puncte.

Faþã de anii anteriori se remarcã un in-
teres mai ridicat din partea unitãþilor de în-
vaþãmant pentru acest tip de activitãþi, fapt
ce a determinat un nivel de pregatire ridi-
cat al participanþilor. Într-un desãvârºit
spirit de fair-play, concurenþii au fãcut ºi
de aceastã datã dovada calitãþilor fizice ºi
teoretice pe care le-au dobândit ºi consoli-
dat an de an. Se cuvine sã evidenþiem arbi-
trajul corect ºi nepãrtinitor, dublate de os-
pitalitatea ºi seriozitatea gazdelor ºi a tutu-
ror celor care s-au implicat în organizarea
ºi desfãºurarea acestei competiþii, au preci-
zat reprezentanþii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

La sfârºitul lunii mai, patru elevi de la ªcoala
Gimnazialã Specialã „Sf. Mina” au participat
la Jocurile Naþionale „Special Olympics” 2016,
desfãºurate la Arad. „Ne putem lãuda cu pre-
miile obþinute. Astfel, Loredana Bîcã (clasa a
VIII-a),  Livia Truºcã  (cls. a VI-a),  Gero-
mir Simion  (cls.a V-a) ºi  Adrian Popa  (cls.
a IV-a) au obþonit, fiecare, câte douã medalii
de aur, la probele de Atletism ºi Bocce (pe-
rechi), semn cã la noi se face, pe lângã educaþie ºcolarã, ºi cea care þine de sport. Suntem
mândri de ceea ce am obþinut ºi vom merge mai departe, chiar dacã mai sunt pertsoane care
ne vorbesc de rãu. Practic, copiii sunt principalul subiect pe care îl dezvoltãm, educaþia lor
fiind primordialã ”, a precizat prof.  Eugenia Pascu, director al ªcolii Speciale „Sf. Mina”.

CRISTI PÃTRU

Echipa de fotbal deminin – Under 12 – a
ªcolii Gimnaziale din Segarcea, antrenatã de
Claudia Raicea ºi Cãtãlin Barbu , formatã
din Alexandra Ghergu, Camelia David, Ga-
briela Tiru, Mihaela Lazãr, Denisa Lazãr, An-
dreea Popa, Oana Burtea, Silvia Pantelica,
Maria Popa, Elena Dumitru, Melisa Lazãr, a
reuºit o performanþã deosebitã, la aceastã
categorie de vârstã. „S-a câºtigat primul loc,
la faza zonalã, la „Cupa Tymbark junior.
Descoperã campioni!”, apoi s-a mers la faza
naþionalã, unde au fost prezente 68 de echi-
pe, din toatã þara. În condiþiile în care nu am
avut nicio jucãtoare legintimatã la cluburi cu
specific, locul patru este unul foarte bun ºi
suntem convinºi cã ºirul performanþelor nu

se va opri aici. Este demn de menþinut cã
aceastã competiþie este cea mai mare, pe
acest segment, din Europa (cca. un milion
de participanþi), cu un ambasador care se
numeºte Helmut Duckadam”, a declarat
prof. George Stãnãºel Puiþã, director al
ªcolii Gimnaziale din Segarcea.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O piaþã din Sevilla, unde se aflã o
fabricã de þigãri, pãzitã de un corp
de gardã. Apare Michaela, o tânãrã
þãrancã, întrebând de brigadierul Don
Jose, logodnicul ºi prietenul ei din
copilãrie. Acesta urmeazã sã soseas-
cã, iar soldaþii insistã sã îl aºtepte îm-
preunã cu ei. Michaela, sfioasã, se
îndepãrteazã, promiþând cã va reveni.
Spania anilor 1820 rãmâne însã doar
în partitura clasicã… Se anunþã un
spectacol ieºit din tiparele genului,
iar publicul aºteaptã nerãbdãtor, mu-
tându-ºi privirea de la scenã la cele
douã mari ecrane de proiecþie am-
plasate de-o parte ºi de cealaltã.

«Antoniu Zamfir îºi asumã misiu-
nea delicatã de a adapta o poveste cla-
sicã îmbrãcând-o în hainele prezen-
tului: opera „Carmen” de Georges
Bizet, un titlu jucat pe toate marile
scene de operã din lume, va fi sub-
iectul unei transformãri spectaculoa-
se. Un veritabil extreme make-over
realizat cu ajutorul unor instrumen-
tiºti fantastici – trupa „Concertino”
s-a îndrãgostit de Craiova ºi a accep-
tat aceastã colaborare ineditã, pentru
ei Marius Hristescu a reorchestrat
muzica lui Bizet, iar în aceastã searã,
împreunã, vor crea fundalul sonor al
unei poveºti cuceritoare», anunþã Ivo-
na Hristescu, consultant artistic al
Operei Române Craiova, amplificând
aºteptarea ºi curiozitatea. Mai sunt
rostite doar numele protagoniºtilor ºi
povestea poate începe: Corul ºi Bale-
tul Operei craiovene, Corul de Copii
al Liceului de Arte „Marin Sorescu”,
dansatorii de la Clubul Star Dance,
coregrafia imaginatã de Laurenþiu
Nicu, scenografia semnatã de Rãs-
van Drãgãnescu ºi costumele con-
cepute de Cãtãlin Botezatu.

Un cartier obiºnuit de blocuri, în
care zidurile „vorbesc” prin graffiti:
„Peace & love”. O gaºcã zgomo-
toasã de rockeri – rebeli în haine de
piele cu þinte, piercing-uri ºi tatuaje
la vedere, coafuri excentrice ºi ma-
chiaje smoke eyes. Alcool, tutun ºi o
atitudine de revoltã. Motoare turate
la maximum care îºi croiesc drum

Impresionantã desfãºurare de forþe artistice –
ºi nu numai – duminicã seara, la spectacolul cu
opera „Carmen” de Georges Bizet pe care Opera
Românã Craiova a transpus-o într-o originalã ver-
siune rock. Un spectacol tumultos ca o coridã, în
care dragostea, libertatea ºi moartea – coordonate
esenþiale ale existenþei nu numai în teatru, ci ºi
„in real life” – ºi-au gãsit expresia într-un decor
cu graffiti, costume ºi accesorii rock/punk/gotic ºi
coafuri excentrice, text adaptat ºi muzicã reorches-
tratã pentru o formaþie de acordeoane, momente
coregrafice care au dat ritm ºi tensiune dramei, o
distribuþie cu interpretare calitativã ºi mai ales o

Expoziþie de sculpturãExpoziþie de sculpturãExpoziþie de sculpturãExpoziþie de sculpturãExpoziþie de sculpturã
ºi tehnicã mixtã,ºi tehnicã mixtã,ºi tehnicã mixtã,ºi tehnicã mixtã,ºi tehnicã mixtã,
la Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vollard”ollard”ollard”ollard”ollard”

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” va avea loc luni, 6 iu-
nie, ora 18.00, vernisajul expoziþiei de sculp-
turã ºi tehnicã mixtã „Idei ºi esenþe”, cu-
prinzând lucrãri de Bogdan ºi Alexandru Flo-
rea. „Cei doi fraþi, Bogdan Florea (n. 1983)
ºi Alexandru Florea (n. 1984), sunt artiºti
amatori, preocupaþi de transpunerea esteti-
cã a unor idei, sentimente ºi experienþe per-
sonale în sculpturã ºi lucrãri de tehnicã mixtã
sau artã funcþionalã”, precizeazã organiza-
torii. Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe data de 20 iunie.

Poveºtile lui Ion Creangã, pe scena TPoveºtile lui Ion Creangã, pe scena TPoveºtile lui Ion Creangã, pe scena TPoveºtile lui Ion Creangã, pe scena TPoveºtile lui Ion Creangã, pe scena Teatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”
Astãzi, 4 iunie, de la ora

18.00, copiii se pot bucura la
Teatrul „Colibri” de frumoa-
sa poveste „Ursul pãcãlit de
vulpe”, de Ion Creangã, în
spectacolul cu scenariul, re-
gia ºi scenografia  semnate
de Valentin Dobrescu, pe
muzica lui Alin Macovei-Mo-
raru. În distribuþie: Ionica
Dobrescu, Daniel Mirea,
Mugur Prisãcaru, Alla Cebo-
tari, Adriana Ioncu ºi Ema-
nuel Popescu. Mâine, 5 iunie, de la ora 11.00, este
programat spectacolul „Fata babei ºi fata moº-
neagului”, dramatizare de Valentin Dobrescu dupã

Ion Creangã, în regia lui
Todor Valov. Scenografia
este realizatã de Stefka Ky-
uvlieva, iar muzica îi apar-
þine lui Alin Macovei-Mora-
ru. Viaþã poveºtii dau acto-
rii Iulia Cârstea, Alis Ianoº,
Rodica Prisãcaru, Ionica
Dobrescu, Mugur Prisãca-
ru, Adriana Ioncu, Daniel
Mirea. Biletele costã 7 lei
sau 10 lei, în funcþie de ca-
tegoria locului, ºi pot fi

cumpãrate de la Agenþia teatrului, deschisã astãzi
între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar mâine,
în intervalul 10.00-13.00.

capacitate actoriceascã de înalt nivel. „Habanera”
cântatã de Carmen ºi aria toreadorului Escamillo,
devenitã mai mult decât un ºlagãr, au rãsunat în
Piaþa „Mihai Viteazul” în prezenþa câtorva mii de
spectatori, surprinºi de îndrãzneaþa propunere de
prezentare a uneia dintre cele mai de succes ope-
re din rândul celor ce alcãtuiesc repertoriul de bazã
al tuturor teatrelor. Poate niºte amplificatori de
sunet ºi nu de savoare, precum cei din vecinãtatea
scenei – aproape nu ne mai imaginãm sãrbãtoare
a Craiovei fãrã mititeii azvârliþi pe grãtarele adu-
se în plin centrul urbei! – ar fi dat celebrei poveºti
ºi ineditei montãri o notã ºi mai autenticã...
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prin public ºi urcã rampa pentru a
ajunge pe scenã. Cu un aer timid ºi
copilãros, Michaela /soprana Rena-
ta Vari/ îºi face apariþia în mijlocul
gãºtii cu bicicleta, stârnind deopo-
trivã interes ºi ironii.

Celebra „Habanera” e cântatã nu
de o frumoasã ºi sãlbaticã þigancã,
ci de o Carmen dominatoare ºi pro-
vocatoare /mezzosoprana Ljubica
Vranes, din Serbia/, care îºi pune în
joc tot farmecul feminin. Are nu nu-
mai arme de seducþie – rochia-i de
piele care ia forma trupului ºi cizme
ale cãror ºireturi i se înnoadã dinco-

lo de genunchi –, ci ºi unele reale:
douã pistoale pe care nu se sfieºte,
la un moment dat, sã le îndrepte asu-
pra agentului Don Jose /Bogdan Za-
hariea, din Timiºoara. Involuntar,
gândul acestuia îi zboarã la ea – „Nici-
odatã înaintea ta o femeie nu mi-a
tulburat sufletul atât de adânc” –,
deºi îºi doreºte sã se însoare cu Mi-
chaela, îndeplinind dorinþa mamei lui.
„L’amour est un oiseau rebelle”…
Dominatoare ºi provocatoare rãmâ-
ne Carmen ºi în relaþia cu Zuniga /
Dragoljub Bajic, din Serbia/ – omul
legii care intervine în încãierarea ro-
ckerilor, însoþit de Morales /Dragoº
Drãniceanu/, ca ºi cu rivala sa Ma-
nuelita /Anca Þecu.

O scenografie ingenioasã, în care
au fost folosite panouri mobile, de
mari dimensiuni, a permis schimba-

rea decorului ºi trecerea la fiecare
dintre cele patru acte ale operei. Ta-
verna lui Lilas Pastia /Dan Cornes-
cu/ ia în „Carmen” Rock Version for-
ma unui bar „tapetat” cu postere, în
care contrabandiºtii Dancairo ºi Re-
mendado /Dan Patacã ºi Cristian Bã-
lãºescu, din Timiºoara/ plãnuiesc o
nouã acþiune. Pentru a aduce un
transport de marfã cer ajutorul lui
Carmen ºi al celor douã prietene ale
sale, Mercedes ºi Frasquita /Natas-
ha Rasic, din Serbia, ºi Noemi Mo-
dra. „Nous avons en
tete une affaire”…

Apariþia to-
readorului Es-
camillo /ªte-
fan Ignat, din
Bucureºti/ – ºi
el cucerit de
farmecul fru-
moasei Car-
men – prileju-
ieºte în actul II
un spectacol
în spectacol,
modalitate de a
integra perso-
najul montãrii
moderne. Atmosfera de sãrbãtoare
popularã, cu dansuri, defilarea ma-
tadorilor ºi îmbulzeala veselã dinain-
tea coridei, când Escamillo apare în
uralele mulþimii cu Carmen la braþ –
anunþând finalul operei, ca ºi sfârºi-
tul tragic al personajului principal –

îºi gãseºte în scenã o transpunere
de-a dreptul impresionantã. Defila-
rea spectaculoasã a cãlãreþilor pe caii
Pedro, Macho ºi Zir, din nou parada
motoarelor, verva scenicã a artiºti-
lor, dansurile flamenco ºi proiecþiile
dintr-o coridã adevãratã sunt primi-
te cu încântare. La miezul nopþii,

Carmen e ucisã de
Don Jose: orbit de fu-
rie ºi gelozie, îndreap-
tã pistolul asupra ei ºi
trage. „Vous pouvez
m’arréter… c’est moi
qui l’ai tuée! Ah, Car-
men, ma Carmen
adorée!” („Mã puteþi
aresta… eu am omo-
rât-o! Ah, Carmen,
adorata mea Car-
men!”)…

Dupã douã ore ºi
jumãtate de spectacol
cântat integral în lim-

ba francezã, cu titrare în românã,
artiºtii Operei Române Craiova ºi-
au primit binemeritatele aplauze. Pe
muzica celor de la „The Doors”:
„This is the end, beautiful fri-
end…”! Dacã designerul Cãtãlin
Botezatu a ales sã iasã la rampã într-

un elegant sacou roºu, regizorul
Antoniu Zamfir, totodatã manager
al Operei craiovene, a adoptat din
cap pânã-n picioare þinuta rockeri-
lor. ªi pentru cã spectacolul a în-
cheiat cea de-a XX-a ediþie a Zile-
lor Craiovei, cerul a fost luminat,
preþ de câteva minute, de focuri de
artificii.

Devenite o obiºnuinþã în Craiova
ultimilor ani, reorchestrãrile unor lu-
crãri clasice ori montãrile ample ºi
spectaculoase atrag, într-adevãr, mii
de craioveni de toate vârstele, im-
presionaþi de ineditul prezentãrilor ºi
desfãºurãrile de forþe artistice. În
2014, în aceeaºi Piaþã „Mihai Vitea-
zul”, tot o propunere a Operei Ro-
mâne Craiova – „Carmina Burana”
de Carl Orff – avea aproximativ
15.000 de spectatori. „Mozart
Rocks” – concertul de rock simfo-
nic din 1 noiembrie 2013, „Vivaldi
Colours” – concertul de muzicã
pop-clasic din 11 octombrie 2014 ºi
„Maria Tãnase Simfonic” – din 25
septembrie 2015, toate organizate de
Filarmonica „Oltenia”, au adus la Sala
Polivalentã, de asemenea, mii de cra-
ioveni. Ce nu pot oferi ele publicului
este acustica unei sãli de spectacol.
Însã mãcar o mai bunã sonorizare
ar fi meritat „Carmen” Rock Versi-
on ºi, implicit, spectatorii ei.

Tot în ceea ce îi vizeazã pe aceº-
tia: de neînþeles este de ce reprezen-
tanþii Operei Române Craiova au
anunþat – ºi încã în cadrul unei con-
ferinþe de presã – cã accesul publi-
cului pe scaunele amplasate în faþa
scenei este liber pentru oricine do-
reºte ori oboseºte sã stea în picioare
mai bine de douã ceasuri. Mare ºi
neplãcutã surprizã sã constatãm cã,
de fapt, accesul s-a fãcut pe bazã de
invitaþii, fãrã de care cei mai mulþi
spectatori au rãmas în faþa garduri-
lor montate de Jandarmerie pentru
delimitarea spaþiului…
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Capitala Franþei ºi împrejurimile
erau, ieri, plasate în stare de aler-
tã dupã ce fluviul Sena a depãºit
nivelul de ºase metri la Paris, o
asemena cotã nemaifiind atinsã de
mai bine de treizeci de ani. Mai
mult decât atât, autoritãþile se aº-
teptau ca nivelul apei sã creascã
pânã la 6 metri ºi 30 sau 50 de
centimetri, a informat Ministerul
Mediului. “Cel mai mare nivel al
fluviului Sena în Paris ar putea
ajunge la cota de 6 metri ºi 30 sau
50 de centimetri, în aceastã sea-
rã (n.r. –ieri searã), în ipotezele
favorabile. (...) acest nivel înalt
ar putea fi menþinut relativ stabil pe tot par-
cursul weekend-ului înainte de a începe
sã scadã”, a informat ministerul. Aceste
nivele le vor depãºi pe cele atinse în capi-
tala francezã în anul 1982. Organismul de

Ministrul britanic
de Finanþe: Brexitul
va tãia peste 400.000
de locuri de muncã

Ministrul de finanþe britanic
susþine cã sute de mii de joburi ar
putea fi pierdute în sectorul servicii-
lor daca þara va ieºi din UE, în
condiþiile în care cele mai recente
sondaje avertizeazã cã numãrul
susþinãtorilor Brexitului este în
creºtere. Sectorul serviciilor din
Marea Birtanie este cel mai mare ca
numãr de angajaþi, cu peste 25 de
milioane de persoane. Peste 400.000
de job-uri ar putea fi tãiate în
urmãtorii doi ani, avertizeazã
George Osborne. El îi acuzã pe cei
care militeazã pentru Brexit cã nu
portretizeazã impactul real pe care
aceastã mãsurã o va avea asupra
serviciilor ºi asupra pieþei muncii.
“Nu ar fi onest sã pretindem cã
joburile nu vor fi afectate dacã
Marea Britanie iese din UE. Susþi-
nãtorii ieºirii ar trebui sã fie mai
clar cu cetãþenii britanici, pentru cã
nu este vorba despre numere pe o
foaie, ci despre joburi reale”, a spus
Osborne. “Nu este un preþ care
meritã plãtit”, a adãugat el.

ONU: Bilanþul conflictului
militar din estul Ucrainei
a ajuns la 9.371 de morþi
ºi 21.500 de rãniþi

Cel puþin 9.371 de persoane au
fost ucise, iar alte 21.500 au fost
rãnite în conflictul separatist din
estul Ucrainei, izbucnit în martie
2014, anunþã Oficiul ONU pentru
Drepturile Omului. “În total, în
perioada aprilie 2014 - 15 mai 2016,
în estul Ucrainei au fost 30.903
victime, în rândul armatei, civililor
ºi grupurilor militare separatiste.
Acest bilanþ include 9.371 de persoa-
ne ucise ºi 21.532 rãnite”, precizeazã
Naþiunile Unite. “Dupã doi ani,
situaþia în estul Ucrainei rãmâne
instabilã ºi ar putea sã evolueze spre
un conflict latent”, precizeazã
Naþiunile Unite.

Paul Ryan a decis sã îl
susþinã pe Donald Trump
pentru funcþia
de preºedinte al SUA

Preºedintele Camerei Reprezen-
tanþilor din Statele Unite, republica-
nul Paul Ryan, a anunþat joi searã
cã îl va susþine pe Donald Trump în
scrutinul prezidenþial din noiembrie,
relateazã presa americanã. “Nu este
niciun secret cã eu ºi Donald Trump
avem diferenþe de opinii”, a scris
Paul Ryan într-un editorial publicat
în Janesville Gazette. “Nu voi
pretinde cã situaþia stã altfel. ªi,
când voi simþi nevoia, voi continua
sã îmi exprim opiniile. Dar realita-
tea este cã, în subiectele de pe
agenda noastrã, avem mai multe
lucruri în comun decât disensiuni”,
a argumentat Ryan, care pânã acum
refuzase sã îl susþinã pe Donald
Trump. Sãptãmâna trecutã, contro-
versatul magnat Donald Trump a
atins numãrul de voturi necesar
pentru a reprezenta Partidul Repu-
blican în scrutinul prezidenþial din
Statele Unite.

Familia Bodnariu a anunþat ieri cã a ajuns
la o înþelegere cu municipalitatea Naustdal
pentru a primi toþi cei cinci copii acasã ºi a
fãcut apel la respectarea nevoii de “liniºte ºi
intimitate netulburatã” a familiei în zilele
urmãtoare. “Municipalitatea Naustdal s-a
înþeles cu pãrinþii sã aducã toþi cei cinci copii
acasã! Vã mulþumim tuturor pentru dragos-
tea, suportul, rugãciunile ºi implicarea
dumneavoastrã! Domnul sã vã binecuvânteze
ºi sã vã rãsplãteascã!”, potrivit unui comuni-
cat de presã publicat de familia Bodnariu ºi
semnat de pastorul Cristian Ionescu. De
asemenea, familia a fãcut apel la respectarea
nevoii de “liniºte ºi intimitate netulburatã” în
zilele urmãtoare deoarece “urmeazã o
perioadã de reintegrare ºi reacomodare a
copiilor în casa pãrinteascã”.

Secretarul general al NATO a spus, în
urma discuþiilor cu cancelarul german,
Angela Merkel, cã Alianþa militarã trans-
atlanticã nu vrea sub nicio formã un con-
flict cu Rusia, dar cã, în acelaºi timp, îºi
va consolida prezenþa militarã în partea
de est a Europei. “Ne vom intensifica pre-
zenþa cu o serie de batalioane consolidate
pe care le vom defãºura în zonele estice
ale Alianþei, a spus secretarul general al
NATO”, Jens Stoltenberg, în urma dis-

Franþa a închis cel mai mare muzeuFranþa a închis cel mai mare muzeuFranþa a închis cel mai mare muzeuFranþa a închis cel mai mare muzeuFranþa a închis cel mai mare muzeu
din lume, Luvru, din cauza inundaþiilordin lume, Luvru, din cauza inundaþiilordin lume, Luvru, din cauza inundaþiilordin lume, Luvru, din cauza inundaþiilordin lume, Luvru, din cauza inundaþiilor

supraveghere a cursului apelor a plasat flu-
viul Sena sub alertã de cod portocaliu. 12
departamente franceze se aflã sub alertã
de cod portocaliu de ploi ºi indundaþii, iar
departamentul Seine-et-Marne, sub alertã

de cod roºu. În aceste condiþii,
Muzeul Luvru ºi Muzeul Orsay
au fost închise astfel încât per-
sonalul sã poatã muta la loc si-
gur operele de artã. Joi, preºe-
dintele Francois Hollande a
anunþat cã þara sa va declara sta-
re de catastrofã naturalã în zo-
nele afectate de inundaþii, în
timp ce 21.700 de case au rã-
mas fãrã electricitate din cauza
intemperiilor. “Franþa va decla-
ra stare de catastrofã naturalã
în zonele afectate de inundaþii”,
a declarat joi preºedintele Hol-
lande. Circa 9.200 de locuinþe

au rãmas fãrã curent electric în zona Sei-
ne-et-Marne, 6.400 în Essonne ºi 1.100
în Yvelines. În regiunea centralã sunt alte
5.000 de locuinþe private de electricitate,
iar în Montargis, 3.000.

Stoltenberg: NATO nu vrea conflict cu Rusia,
dar îºi consolideazã prezenþa militarã în estul Europei

cuþiilor cu cancelarul german Angela
Merkel, la Berlin. Stoltenberg nu a oferit
date în acest sens, însã existã discuþii pe
tema desfãºurãrii, prin rotaþie, a mai mul-
tor batalioane cu mii de militari pe terito-
riul statelor baltice ºi Polonia. Militarii ger-
mani ar putea fi de asemenea incluºi în
aceste planuri. Astfel, NATO va avea o
prezenþã militarã de-a lungul graniþei cu
Rusia pentru prima oarã de la finalul Rãz-
boiului Rece, comenteazã Deutsche Wel-

le. “Am discutat despre
cum vom percepe an-
gajamentul nostru în
Europa de Est”, a spus
cancelarul german, An-
gela Merkel, dupã în-
tâlnirea cu Stoltenberg.
Aceasta a adãugat cã
Germania a fost ºi va fi
mereu o þarã ce consi-
derã Actul Fondator pri-
vind relaþiile NATO-Ru-
sia ca pe un document
important. “Nu încãl-
cãm Actul Fondator,
încã ne situãm în ca-
drul lui ºi vom continua

sã îl susþinem”, a spus ea. Germania in-
tenþioneazã sã rãmânã în dialog cu Rusia
ºi menþine deschise canalele politice ºi di-
plomatice. Pe de altã parte, þara este an-
gajatã de asemenea în îndeplinirea altor
datorii care au legãturã cu Alianþa. Mai
mulþi paºi importanþi vor fi fãcuþi, de ase-
menea, la summitul NATO în Varºovia, a
spus Merkel. Stoltenberg a subliniat cã
Alianþa militarã transatlanticã nu vrea sub
nicio formã un conflict cu Rusia. “NATO
ia mãsuri de naturã defensivã în mod co-
respunzãtor, iar acest lucru înseamnã cã
noi contribuim la apãrarea noastrã comu-
nã”, a spus acesta. Luând în considerare
cazul anexãrii Crimeei de cãtre Rusia, sta-
tele baltice manifestã îngrijorãri cã s-ar
putea confrunta cu situaþii similare. “Ve-
dem o Rusie care este pregãtitã sã folo-
seascã forþa militarã pentru a modifica
graniþele care au existat în Europa de la
Al Doilea Rãzboi Mondial”, a spus Stol-
tenberg. “NATO trebuie sã reacþioneze la
acest lucru, iar noi facem astfel încât sã
ne consolidãm securitatea comunã la un
nivel cum nu am mai fãcut-o de la Al
Doilea Rãzboi Mondial”, a mai subliniat
secretarul general al NATO.

Familia Bodnariu îºi va primi copiii acasã,
dupã o înþelegere cu municipalitatea Naustdal din Norvegia
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18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: ''Mama

mia, ce bãtaie!''
22:00 SuperKombat: ''Mama

mia, ce bãtaie!''
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat: ''Mama

mia, ce bãtaie!''

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 5 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:55 Bucureºti...primãrii...

bucureºteni
08:15 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 Telejurnal
11:00 Viaþa satului
11:45 Bucureºti...primãrii...

bucureºteni
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:45 Bucureºti...primãrii...

bucureºteni
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Telejurnal
16:45 Gala Umorului
17:45 Bucureºti...primãrii...

bucureºteni
18:00 Lozul cel mare
18:35 Observatori la Parlamen-

tul European
19:30 Ediþie specialã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
23:10 Viaþa în doi timpi
00:50 Charlot vrea sã se

însoare
01:25 Gala Umorului
02:15 Telejurnal
02:55 Viaþa în doi timpi
04:25 Universul credinþei
05:35 Bucureºti...primãrii...

bucureºteni
05:45 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Telejurnal TVR 2
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Titanic vals
1965, România, Comedie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 China, gust ºi savoare
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Aurel Vlaicu
1977, România, Biografic
22:10 Doar cu buletinul la Paris
2015, România, Comedie
00:00 Poveste dupã poveste
01:10 Jocul de-a vacanþa.

Teatru TV
03:40 Poveºti citadine
03:50 5 minute de ºtiinþã
04:00 China, gust ºi savoare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 O potrivire perfectã
08:55 Ursuleþul polar
10:15 Corul de bãieþi
12:00 Crãciunul în Conway
13:35 Anul dragonului
14:55 Cucereºte-o cu salsa
16:35 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
18:35 Autoportretul unei fete

cuminþi
20:00 Captive
21:40 Urzeala tronurilor
22:40 Hãrþi cãtre stele
00:35 Careul de rockeri
02:10 Garderobierul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Nuntã a la grec
2002, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Apropo Tv
14:30 Ferma vedetelor (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 ªtirile Pro Tv
22:00 Ultima bãtãlie
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
00:00 ªtirile Pro Tv
00:15 Apropo Tv (R)
01:15 Ultima bãtãlie (R)
1994, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Nuntã a la grec (R)
2002, SUA, Comedie
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 România, te iubesc! (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Vise de smarald (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Zodiacul de acasã
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:30 Regina inimilor (R)
03:30 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:45 Vorbeºte lumea

09:00 La bloc (R)
2002, România, Comedie
11:15 Michael Jackson: Asta-i tot
2009, Documentar, Muzical
13:45 Vizitatorii în America (R)
2001, Franþa, SUA, Comedie,

Fantastic
15:30 La bloc
2002, România, Comedie
17:45 Omul bicentenar
1999, SUA, Comedie, Dramã,

Fantastic, Romantic, SF, Dragoste
20:30 Misionarul misterios
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Western
22:30 Thomas cel ciudat
2013, SUA, Mister, Thriller
00:30 Misionarul misterios (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Western
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Cum sã îºi dresezi

dragonul

2010, SUA, Animaþie, Aventuri,

Fantastic

11:00 Marea ºansã a lui

Beethoven

2008, SUA, Familie

13:00 Observator

13:30 Aurul nebunilor

2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Romantic, Thriller, Dragoste

16:00 Chefi la cuþite

19:00 Observator

20:00 iUmor

23:00 Macete

2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller

01:00 Aurul nebunilor (R)

2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Romantic, Thriller, Dragoste

03:00 Marea ºansã a lui

Beethoven (R)

2008, SUA, Familie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:45 În papuci de vedetã
10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Testul de rezistenþã
15:00 Clubul pensionarilor
2005, SUA, Comedie, Dramã
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Atacul rechinului bicefal
2012, SUA, Acþiune, Horror, SF
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Ochii din umbrã (R)
04:45 Testul de rezistenþã (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Focus
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Focus
12:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
14:00 Focus 14
15:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Focus
16:10 Nu filmãm sã ne amuzam
1975, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Focus
23:00 Trãdaþi în dragoste
01:00 Drum fãrã întoarcere (R)
2009, SUA, Acþiune, Dramã
03:00 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:30 Magazin UEFA Euro 2016
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
14:30 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Magazin UEFA Euro 2016
22:00 Local Kombat: "Mister KO:

Rãzbunarea!''
22:30 SuperKombat: "Mister KO:

Rãzbunarea!''
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
STANUCA Ion-Stefan, titular al

proiectului “CONSTRUIRE HALA
PRODUCÞIE MOBILÃ ªI ÎMPREJ-
MUIRE TEREN PE LATURILE DE
SUD ªI EST – INTRARE ÎN LEGA-
LITATE”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU
pentru proiectul menþionat mai
sus, propus a fi amplasat în jude-
þul Dolj, com. Galicea Mare, sat
Galicea Mare, str. Craiovei, nr. 94.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L-J între orele 8–16 ºi
Vineri între orele 8-14, precum ºi
la adresa de internet http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
(în termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ), pânã la
data de 09.06.2016.

Anunt public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu MT CONSULTANTA
SRL MT CONSULTANTA ,anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Fabrica
de Confecþii Textile, propus a fi
amplasat în localitatea Iºalnita, M
Eminescu, nr. 109A. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, în stra-
da Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul MT
CONSULTANTA, Craiova, str. ªte-
fan Velovan, nr. 25, bl. 3, sc. 2, ap.
20. în zilele de L-V orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM DOLJ, str. Petru
Rareº, nr. 1.

OFERTE SERVICIU
OPERATOR printuri
personalizate, Mall-
Mercur, cunoºtinþe
minime, Corel, Pho-
toshop. Telefon:
0743/870.553.
ANGAJÃM VORBI-
TOATE LIMBA ITA-
LIANÃ. Telefon: 0766/
058.400.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, mar-
ca Espero, posed permis
categoriile B,C, D ºi E. Te-
lefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
TRANSPORT colete ºi
persoane din uºã în
uºã. Craiova-Belgia-
Anglia. Telefon: 0730/
831.195.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere zona Gãrii. Telefon:
0746/041.448.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 4 iunie 2016
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Craiova, str.
Târnava, nr. 21. Telefon:
0749/320.335.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând parcele
450-730 mp, Selgros, ac-
ces dinspre Damila ºi
Casa Noastrã, intravilan,
curent electric, 20 euro/mp.
Telefon: 0770/243.598;
0722/264.089.
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând teren intravilan 4100
mp  la 10 km Craiova cu
pomi, vie, grãdinã flori. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10 km
de Craiova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros, 750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Isto-
ric. Telefon: 0744/581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf
4 din 2002, înmatriculat în
România, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/608.131.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Avantajos studiou, saltea
Relaxa, covor persan, te-
levizor color, pavilion, lus-
tre, lãmâi, piese Dacia noi.
Telefon: 0251/ 416.455.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Tele-
fon: 0761/ 676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0774/
801.619; 0351/410.383.

Vând triploc în stare per-
fectã de funcþionare cu pie-
se de schimb rezervã ºi
motor rezervã. Telefon:
0745/589.825.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80 lei,
cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding cu
telecomandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere pe ter-
men lung proprietate P+1
cu 9 camere ºi terasã de
60 mp în Brãdeºti, cu te-
ren 8000 mp deschidere
la stradã 28 ml, utilitãþi,
apã Izvarna. Telefon:
0744/530.451.
Primesc în gazdã. Tele-
fon: 0762/850.986.
Închiriez spaþiu 24 mp,
Vasile Conta, magazin,
atelier, etc. Telefon: 0744/
280.957.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.
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Pânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþiei
European de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal din

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda de Nord

12 iunie, ora 19, Nisa: Polonia – Irlanda de Nord

12 iunie, 22, Lille: Germania – Ucraina

16 iunie, 19, Lyon: Ucraina – Irlanda de Nord

16 iunie, 22, St. Denis: Germania – Polonia

21 iunie, 19, Paris: Irlanda de Nord – Germania

21 iunie, 19, Marsilia: Ucraina – Polonia

GERMANIA

Federaþia înfiinþatã în: 1908.

Poreclã: Mannschaft.

Locul în clasamentul FIFA: 4

Echipa de bazã: Neuer – Howedes, Hummels, Boateng,
Hector – Khedira (cãpitan), Kroos – Muller, Ozil, Gotze –
Gomez.

Vedeta echipei: Manuel Neuer (Bayern Munchen).

Selecþioner: Joachim Low.

Valoarea lotului: 422 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 25,9 ani.

Performanþe la Euro: 11 participãri, campioanã în 1972, 1980 ºi 1996.

Grupa preliminarã: A câºtigat grupa D, cu 22 de puncte, depãºind Polonia, Irlanda, Sco-
þia, Georgia ºi Gibraltarul.

LOT

Portari     Selecþii/goluri      Club

1. Manuel Neuer (30 ani) 64/0 Bayern Munchen

12. Bernd Leno (24 ani) 1/0 Leverkusen

22. Marc-André ter Stegen (24 ani) 6/0 Barcelona/Spania

Fundaºi

2. Shkodran Mustafi (24 ani) 10/0 Valencia/Spania

3. Jonas Hector (26 ani) 13/1 FC Köln

4. Benedikt Höwedes (28 ani) 33/2 Schalke 04

5. Mats Hummels (27 ani) 46/4 Dortmund

14. Emre Can (22 ani) 5/0 Liverpool/Anglia

16. Antonio Rüdiger (23 ani) 10/0 AS Roma/Italia

17. Jérôme Boateng (27 ani) 58/0 Bayern Munchen

21. Joshua Kimmich (21 ani) 1/0 Bayern Munchen

Mijlocaºi

6. Sami Khedira (29 ani) 59/5 Juventus/Italia

7. Bastian Schweinsteiger (31 ani) 114/23 Man. United/Anglia

8. Mesut Özil (27 ani) 72/19 Arsenal/Anglia

9. André Schürrle (25 ani) 51/20 VfL Wolfsburg

11. Julian Draxler (22 ani) 18/1 VfL Wolfsburg

15. Julian Weigl (20 ani) 1/0 Dortmund

18. Toni Kroos (26 ani) 64/11 Real Madrid/Spania

20. Leroy Sané (20 ani) 2/0 Schalke 04

Atacanþi

10. Lukas Podolski (31 ani) 127/48 Galatasaray/Turcia

13. Thomas Müller (26 ani) 70/31 Bayern Munchen

19. Mario Götze (24 ani) 51/17 Bayern Munchen

23. Mario Gómez (30 ani) 63/27 Beºiktaº/Turcia

UCRAINA

Federaþia înfiinþatã în: 1991.

Poreclã: Hovto-sini.

Locul în clasamentul FIFA: 19.

Echipa de bazã: Pyatov – Fedeþki, Rakiþki, Khaceridi, ªev-
ciuk (cãpitan) – Stepanenko, Rybalka – Yarmolenko, Konoply-
anka, Zincenko – Seleznyov.

Vedeta echipei: Andrei Yarmolenko (Dinamo Kiev).

Selecþioner: Mihail Fomenko.

Valoarea lotului: 97 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27,9 ani.

Performanþe la Euro: 2 participãri, nu a trecut de faza grupelor.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul 3 în grupa C, cu 19 puncte, dupã Spania ºi Slova-
cia ºi înaintea Belarusului, Luxemburgului ºi Macedoniei, apoi a eliminat în baraj echipa
Sloveniei.

LOT
Portari   Selecþii/goluri       Club

1. Denys Boyko (28 ani) 4/0 Beºiktaº/Turcia

12. Andriy Pyatov (31 ani) 63/0 ªahtior Doneþsk

23. Mykyta ªevcenko (23 ani) 0/0 Zorya Luhansk

Fundaºi

2. Bohdan Butko (25 ani) 16/0 ªahtior Doneþsk

3. Yevhen Khacheridi (28 ani) 41/3 Dinamo Kiev

5. Oleksandr Kucher (33 ani) 50/2 ªahtior Doneþsk

13. Vyacheslav ªevciuk (37 ani) 53/0 ªahtior Doneþsk

17. Artem Fedeþki (31 ani) 48/2 Dnepr Dnepropetrovsk

20. Yaroslav Rakiþki (26 ani) 39/4 ªahtior Doneþsk

Mijlocaºi

4. Anatoliy Timoºciuk (37 ani) 142/4 Kairat Almaty/Kazakhstan

6. Taras Stepanenko (26 ani) 28/2 ªahtior Doneþsk

7. Andriy Yarmolenko (26 ani) 58/24 Dinamo Kiev

9. Viktor Kovalenko (20 ani) 2/0 ªahtior Doneþsk

10. Yevhen Konoplyanka (26 ani) 52/12 Sevilla/Spania

14. Ruslan Rotan (34 ani) 87/7 Dnepr Dnepropetrovsk

16. Serhiy Sidorciuk (25 ani) 11/2 Dinamo Kiev

18. Serhiy Rybalka (26 ani) 9/0 Dinamo Kiev

19. Denys Harmash (26 ani) 26/2 Dinamo Kiev

21. Oleksandr Zincenko (19 ani) 2/1 Ufa/Rusia

22. Oleksandr Karavayev (24 ani) 3/0 Zorya Luhansk

Atacanþi

8. Roman Zozulya (26 ani) 25/4 Dnepr Dnepropetrovsk

11. Yevhen Seleznyov (30 ani) 49/11 ªahtior Doneþsk

15. Pylyp Budkivski (24 ani) 6/0 Zorya Luhansk
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POLONIA

Federaþia înfiinþatã în: 1919.

Poreclã: Vulturii albi.

Locul în clasamentul FIFA: 27.

Echipa de bazã: Szczesny – Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzej-
czyk – Blasczykowsky, Zielinski, Khrychowiak, Grosicki – Milik,
Lewandowski (cãpitan).

Vedeta echipei: Robert Lewandowski (Bayern Munchen).

Selecþioner: Adam Nawalka.

Valoarea lotului: 131 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27,5 ani.

Performanþe la Euro: 3 participãri, nu a trecut de faza grupelor.

Grupa preliminarã: A terminat pe locul secund grupa D, dupã Germania, depãºind Irlan-
da, Scoþia, Georgia ºi Gibraltarul.

LOT

Portari    Selecþii/goluri      Club

1. Wojciech Szczêsny (26 ani) 26/0 AS Roma/Italia

12. Artur Boruc (36 ani) 62/0 Bournemouth/Anglia

22. £ukasz Fabiañski (31 ani) 29/0 Swansea/Þara Galilor

Fundaºi

2. Micha³ Pazdan (28 ani) 17/0 Legia Varºovia

3. Artur Jêdrzejczyk (28 ani) 18/3 Legia Varºovia

4. Thiago Cionek (30 ani) 5/0 Palermo/Italia

14. Jakub Wawrzyniak (32 ani) 48/1 Lechia Gdañsk

15. Kamil Glik (28 ani) 40/3 AC Torino/Italia

18. Bartosz Salamon (25 ani) 7/0 Cagliari/Italia

20. £ukasz Piszczek (30 ani) 46/2 Dortmund/Germania

Mijlocaºi

5. Krzysztof M¹czyñski (29 ani) 15/1 Wis³a Cracovia

6. Tomasz Jod³owiec (30 ani) 43/1 Legia Varºovia

8. Karol Linetty (21 ani) 10/1 Lech Poznañ

10. Grzegorz Krychowiak (26 ani) 33/2 Sevilla/Spania

11. Kamil Grosicki (27 ani) 38/8 Rennes/Franþa

16. Jakub B³aszczykowski (30 ani) 78/16 Fiorentina/Italia

17. S³awomir Peszko (31 ani) 36/2 Lechia Gdañsk

19. Piotr Zieliñski (22 ani) 14/3 Empoli/Italia

21. Bartosz Kapustka (19 ani) 6/2 Cracovia

23. Filip Starzyñski (25 ani) 2/1 Zag³êbie Lubin

Atacanþi

7. Arkadiusz Milik (22 ani) 25/10 Ajax/Olanda

9. Robert Lewandowski (27 ani) 76/34 Bayern Munchen/Germania

13. Mariusz Stêpiñski (21 ani) 3/0 Ruch Chorzów

IRLANDA DE NORD

Federaþia înfiinþatã în: 1882.
Poreclã: Green and White Army.
Locul în clasamentul FIFA: 25.
Echipa de bazã: Carroll – D. Evans, McNair, A. Hughes,

McLaughlin – Norwood, Baird, S. Davies (cãpitan), C. Evans,
J. Ward – Lafferty.

Vedeta echipei: Kyle Lafferty (Norwich City).
Selecþioner: Michael O’Neill.
Valoarea lotului: 27 de milioane de lire sterline.
Media de vârstã: 28,5 de ani.
Performanþe la Euro: Este debutantã.
Grupa preliminarã: A câºtigat grupa F, depãºind România, Ungaria, Finlanda, Feroe ºi

Grecia.

LOT
Portari      Selecþii/goluri      Club

1. Michael McGovern (31 ani) 10/0 Hamilton/Scoþia

12. Roy Carroll (38 ani) 43/0 Notts County/Anglia

23. Alan Mannus (34 ani) 8/0 St Johnstone/Scoþia

Fundaºi

2. Conor McLaughlin (24 ani) 17/0 Fleetwood Town/Anglia

4. Gareth McAuley (36 ani) 60/7 West Brom/Anglia

5. Jonny Evans (28 ani) 48/1 West Brom/Anglia

6. Chris Baird (34 ani) 77/0 Derby County/Anglia

15. Luke McCullough (22 ani) 5/0 Doncaster Rovers/Anglia

17. Paddy McNair (21 ani) 8/0 Man. United/Anglia

18. Aaron Hughes (36 ani) 99/1 Melbourne City/Australia

20. Craig Cathcart (27 ani) 27/2 Watford/Anglia

22. Lee Hodson (24 ani) 15/0 Milton Keynes Dons/Anglia

Mijlocaºi

3. Shane Ferguson (24 ani) 24/1 Millwall/Anglia

7. Niall McGinn (28 ani) 41/2 Aberdeen/Scoþia

8. Steven Davis (31 ani) 82/8 Southampton/Anglia

13. Corry Evans (25 ani) 33/1 Blackburn Rovers/Anglia

14. Stuart Dallas (25 ani) 13/1 Leeds United/Anglia

16. Oliver Norwood (25 ani) 33/0 Reading/Anglia

19. Jamie Ward (30 ani) 21/2 Nottingham Forest/Anglia

Atacanþi

9. Will Grigg (24 ani) 8/1 Wigan Athletic/Anglia

10. Kyle Lafferty (28 ani) 50/17 Norwich City/Anglia

11. Conor Washington (24 ani) 3/2 Queens PR/Anglia

21. Josh Magennis (26 ani) 18/1 Kilmarnock/Scoþia
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30 – CURSE DE TURISME – DTM, la Lausitzring, în Germania: cursa 1 / 13:30 –

MOTO GP – Marele Premiu al Cataluniei, în Spania: calificãri / 18:00 – FOTBAL – Liga a 2-
a: UTA Bãtrâna Doamnã – Dunãrea Cãlãraºi / 22:00 – FOTBAL – Meci amical: Franþa –
Scoþia.

DIGI SPORT 2
10:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Cataluniei, în Spania: antrenamente 3 / 14:15,

16:15 – CURSE DE TURISME – ADAC GT Masters-cursa 1 ºi DTM-cursa 1, la Lausit-
zring, în Germania / 19:00 – HANDBAL (F) – Preliminarii CE 2016: România – Belarus /
21:30 – FOTBAL – Meci amical: Austria – Olanda.

DIGI SPORT 3
16:15, 17:15 – CURSE DE TURISME – Euroformula Open, cursa 1 ºi Internacional GT

Open, cursa 1.
DIGI SPORT 4
17:00, 18:15 – POLO – Memorialul Anatolie Grintescu: Muntenegru – Georgia, România

– SUA / 22:45 – CURSE DE TURISME – Indycar, Chevrolet Dual, în Detroit, SUA: cursa
1.

DOLCE SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Germania – Ungaria.
DOLCE SPORT 2
14:00 – VOLEI PE PLAJÃ / 18:00 – NATAÞIE – “Fina Mare Nostrum”.
EUROSPORT 1
16:00, 18:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros, în Franþa, la Paris: ziua a 14-a.
EUROSPORT 2
15:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros / 22:00 – CISLISM – Cursa în nocturnã de

la Londra, în Regatul Unit.

Aproape sigurã înaintea terminã-
rii campionatului, venirea lui Edward
Iordãnescu ca antrenor principal la
Universitatea Craiova nu pare a mai
fi de actualitate, din mai multe mo-
tive. În primul rând, fiul selecþio-
nerului îºi dorea garantarea pãstrã-
rii anumitor jucãtori de bazã, iar
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conducãtorii clubului sunt deja în
negocieri pentru transferul unor
fotbaliºti la alte echipe. Madson ºi
Nuno Rocha, fotbaliºti cu contracte
de peste 7.000 de euro, au fost ofe-
riþi deja celor de la Dinamo, pentru
Mateiu ºi Ivan insistã Steaua, iar
Vãtãjelu este ºi el în atenþia unor

cluburi din strãinãtate. În acelaºi
timp, Ferfelea, Curelea, Achim ºi
Iliev îºi terminã contractele ºi vor
pãrãsi Craiova. Totodatã, conform
Pro Sport, Iordãnescu junior s-ar
fi rãzgândit dupã ce Universitatea a
ratat prezenþa în cupele europene,
dar ºi dupã ce i s-ar fi impus  ca

obiectiv – podiumul. Potrivit celor
care au participat la negocieri, rata-
rea participãrii în Europa league l-a
fãcut pe Iordãnescu sã renunþe la
negocieri, neîndeplinirea obiectivu-
lui fiind sinonimã la Craiova cu mic-
ºorarea bugetului pentru sezonul
urmãtor. Edi Iordãnescu nu a con-
firmat informaþiile, însã apropiaþii
sãi susþin cã acesta ia în considera-
re ºi varianta rãmânerii la Tg. Jiu,
în condiþiile în care conducerea
Pandurilor rezolvã problemele de
ordin financiar apãrute în ultimul se-

zon. Un alt motiv pentru care ar fi
intrat în impas negocierile dintre
Universitatea ºi tehnicianul gorjeni-
lor este faptul cã tatãl lui Edi, selec-
þionerul Anghel Iordãnescu, nu l-a
inclus pe Andrei Ivan în lotul pen-
tru Euro 2016, iar jucãtorul, dar mai
ales tatãl sãu, au reacþionat destul
de vehement. În acest moment,
conducãtorii clubului din Bãnie nu
au altã variantã pentru postul de
antrenor principal, nefiind exclus ca
sezonul urmãtor sã fie abordat tot
cu cuplul Mogoºanu-Naicu.

Duel Dolj –
Vâlcea pentru un
loc în Liga a III-a

Câºtigãtoarea Ligii a IV-a Dolj va
întâlni campioana judeului Vâlcea în
barajul de promovare în Liga a III-a,
conform tragerii la sori de ieri, de la
Casa Fotbalului.  Campioana Dolju-
lui putea fi stabilitã încã de asearã,
când, în etapa a 9-a din play-off,
Tractorul Cetate a întâlnit, pe teren
propriu, pe principala contracandida-
tã, Viitorul Cârcea. Diferena dintre
cele douã formaþii era de patru punc-
te, cu douã etape rãmae de disputat.
Liga a IV-a Vâlcea a fost câºtigatã de
CS ‘irineasa, aceasta urmând a în-
tâlni Tractorul Cetate sau Viitorul
Cârcea în dublã man’ã, turul fiind
programat pe 18 iunie, de la ora 18,
la Râmnicu Vâlcea, iar returul pe 25
iunie, de la ora 17.30, în Dolj.
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În acest week-end, la Bucure’ti, juniorii E ai Universi-
tãii Craiova vor participa la turneul semifinal pe þarã, alã-
turi de echipele: ProSport Foc’ani, Viitorul Constana, ‘coa-
la de Fotbal Toni Dobo’. „Piticii” ªtiinþei s-au calificat
dupã ce au câºtigat campionatul judeþean, apoi pe cel re-
gional, în urma unui turneu la Piteºti. Sâmbãtã, juniorii
craioveni vor întâlni ProSport Foc’ani ºi AS Toni Dobo’
Bucure’ti, iar duminicã vor juca împotriva celor de la Vi-
itorul Constana. Lotul îi cuprinde pe: Rafael Vlãsceanu,
Ianis Gãgeatu (portari), Mario Sârbu, Ianis Zaharia, Vlad
Nedelcu, Robert Lãpãdãtescu, Bogdan Duã, Lucian Duã,
Alexandru Capac, Dorian Sichitiu. „În grupa de la Bucu-
re’ti sunt cele mai bune echipe din arã la aceastã catego-
rie de vârstã. Eu consider cã învingãtoarea de aici va câ’-
tiga finala naionalã. Mergem sã jucãm, sã practicãm un
fotbal frumos. Sper sã facem faã cu brio la acest nivel ’i,
de ce sã nu o recunosc, mi-am propus sã câ’tig grupa. Va
fi, cu siguranã, un test extrem de elocvent pentru noi“, a
spus Bogdan Vrãjitoarea, antrenorul juniorilor E.
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TVR 2
17:30 – ATLETISM – Campionatele Internaþionale “Iolanda Balaº”, la Piteºti.

Duminicã
DIGI SPORT 1
12:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Cataluniei, în Spania: cursa / 16:00 – ATLETISM

– IAAF Diamond League / 20:00, 22:45 – CURSE DE TURISME – Nascar-Pocono Race-
way ºi Indycar-Chevrolet Dual-cursa 2.

DIGI SPORT 2
9:45 – MOTO GP – Marele Premiu al Cataluniei, în Spania: încãlziri / 11:00, 14:00, 16:00

– CURSE DE TURISME: Porsche Carrera Cup-cursa 2, ADAC GT Masters-cursa 2, DTM-
cursa 2, la Lausitzring, în Germania.

DIGI SPORT 4
10:00, 11:15 – POLO – Memorialul Anatolie Grintescu: SUA – Georgia, România – Mun-

tenegru / 12:30, 14:15, 15:15 – CURSE DE TURISME: DTM Lausitzring-cursa 2, Eurofor-
mula Open-cursa, Internacional GT Open-cursa 2.

DOLCE SPORT 1
3:00 – BASCHET NBA.
DOLCE SPORT 2
12:00 – VOLEI PE PLAJÃ / 18:00 – NATAÞIE – “Fina Mare Nostrum”.
EUROSPORT 1
13:00, 16:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros, în Franþa, la Paris: ziua a 15-a.
EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros / 14:30 – CICLISM – Criteriul Dauphine,

în Franþa / 17:00, 18:00 – MOTOCROS – Campionatul Mondial, la Saint Jean d’Angely, în
Franþa.
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