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- Vezi, asta e diferenþa: Popescu îºi
plimbã nevasta cu tramvaiul ºi
amantul i-o plimbã cu Mercedesul.

Ambiþiile luiAmbiþiile luiAmbiþiile luiAmbiþiile luiAmbiþiile lui
TTTTTrãistarurãistarurãistarurãistarurãistaru
de la Calafat!de la Calafat!de la Calafat!de la Calafat!de la Calafat!

La Calafat, pânã la urmã, alege-
rile locale de duminicã au avut dez-
nodãmântul anticipat de cotidianul
nostru: n-a câºtigat Dorel Mitule-
þu, candidatul liberal, fost vicepri-
mar în mandatul care se încheie,
ci Lucian Ciobanu din partea PSD,
despre care se spune cã ar fi nou
în administraþia publicã localã, ºi
bineînþeles politicã, extras din me-
diul privat. Cu 427 voturi, diferen-
þã faþã de Dorel Mituleþu ºi 1.226
voturi ecart faþã de Petre Trãista-
ru, de la ALDE, Lucian Ciobanu se
vede succesorul lui Mircea Guþã,
primarul în exerciþiu, care nu a mai
candidat la un nou mandat, din
motive personale.

Ieri, Craiova ºi-a
celebrat, aºa cum
ºtie sã o facã,
înaintaºii. A fost „Ziua
Înãlþãrii Domnului”,
cea care coincide,
din 1920, cu cea a
omagierii eroilor
cãzuþi pe fronturile de
bãtãlie, acolo unde
românii ºi-au dat
tributul de sânge. În
anul precedent, copiii
de la Colegiul Tehnic
Energetic Craiova ºi-
au prezentat omagiul,
iar în acest an piloþii
de la Centrul de
Încercãri în Zbor
Craiova au trecut,
timp de câteva
minute, deasupra
Cimitirului „Sineasca”,
din Craiova, pentru a
aduce recunoºtiinþa
lor eroilor.

Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!
55555 EV

EN
IM
EN
T

p
a

g
in

a

Centrul comercialCentrul comercialCentrul comercialCentrul comercialCentrul comercial
MercurMercurMercurMercurMercur
a fost redeschisa fost redeschisa fost redeschisa fost redeschisa fost redeschis
publiculuipubliculuipubliculuipubliculuipublicului

„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica„Filarmonica
merge la ºcoalã”merge la ºcoalã”merge la ºcoalã”merge la ºcoalã”merge la ºcoalã”
ºººººi anul acestai anul acestai anul acestai anul acestai anul acesta

Dezbaterea publicãDezbaterea publicãDezbaterea publicãDezbaterea publicãDezbaterea publicã
pe temape temape temape temape tema
„Deºeuri radioactive„Deºeuri radioactive„Deºeuri radioactive„Deºeuri radioactive„Deºeuri radioactive
Kozlodui”, începutãKozlodui”, începutãKozlodui”, începutãKozlodui”, începutãKozlodui”, începutã
cu stângulcu stângulcu stângulcu stângulcu stângul

La o problemã cu implicaþii
importante în ecuaþia siguranþei
cetãþenilor, reuniunea de ieri, din
incinta Filarmonicii „Oltenia” a
debutat sub cele mai slabe aus-
picii. Anunþatã tardiv, cu emai-
luri trimise de autoritãþile locale
implicate la data de 8 iunie a.c.,
în care orice punct de vedere era
aºteptat pânã cel târziu 7 iunie
a.c.; cu o delegaþie bulgarã, ce
abia la ora 12.00 confirma, tele-
fonic, cã se afla la Bechet ºi
cumpãra rovinieta.
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Parchetul

General a ridicat

documente

de la spitalele

din þarã privind

contractele

cu Hexi Pharma

Procurorii de la Parche-

tul de pe lângã Înalta

Curte de Casaþie ºi Justiþie

ridicat ieri, de la spitalele

din toatã þara, documente

privind contractele înche-

iate cu Hexi Pharma, în

dosarul în care se face

cercetãri privind zãdãrnici-

rea combaterii bolilor. În

dosarul de la Parchetul

General este cercetatã în

arest la domiciliu Flori

Dinu, directorul general al

Hexi Pharma, fiind acuza-

tã de 99 de infracþiuni de

înºelãciune în formã

continuatã, 29 de infracþi-

uni de înºelãciune ºi

participaþie improprie la

zãdãrnicirea combaterii

bolilor Mihai Leva, ºef de

producþie la Hexi Pharma,

este cercetat sub control

judiciar ºi complicitate la

participaþie improprie la

infracþiunea de zãdãrnici-

rea combaterii bolilor, în

formã continuatã. În

paralel, procurorii DNA au

cercetat activitãþi de corup-

þie legate de Hexi Pharma,

în cauzã fiind cercetatã

soþia lui Dan Condrea ºi

fratele acestei dar ºi direc-

torul general al firmei,

Flori Dinu.
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Magistraþii Curþii de Apel Bu-
cureºti l-au condamant pe fostul
preºedinte al ANAF Sorin Blejnar
la 5 ani de închisoare cu executa-
re pentru complicitate la evaziune
fiscalã ºi pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de constituire a unui grup
infracþional organizat (în forma
sprijinirii),

În acelaºi dosar, pedepse cu în-
chisoare au primit Radu Nemeº,
coordonatorul grupului infracþio-
nal organizat, care a primit o pe-
deapsã de 9 ani de închisoare pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de con-
stituire a unui grup infracþional or-
ganizat (în forma constituirii), ºi
soþia acestuia, Diana Nemeº, ad-
ministrator la SC Excella Real

Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat ieri decretul privind nu-
mirea preºedintelui Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, Livia Stan-
ciu, în funcþia de judecãtor la
Curtea Constituþionalã. ‘’Preºe-
dintele României, domnul Klaus
Iohannis, a semnat joi, 9 iunie
a.c., decretul privind numirea
doamnei Livia Doina Stanciu în
funcþia de judecãtor la Curtea
Constituþionalã pentru un man-
dat de 9 ani, începând cu data
de 13 iulie 2016'’, a informat
Administraþia Prezidenþialã. Pre-
ºedintele Înaltei Curþi de Casaþie

Preºedintele ÎCCJ, Livia Stanciu, numitãPreºedintele ÎCCJ, Livia Stanciu, numitãPreºedintele ÎCCJ, Livia Stanciu, numitãPreºedintele ÎCCJ, Livia Stanciu, numitãPreºedintele ÎCCJ, Livia Stanciu, numitã
de preºedintelui Iohannis judecãtor la CCRde preºedintelui Iohannis judecãtor la CCRde preºedintelui Iohannis judecãtor la CCRde preºedintelui Iohannis judecãtor la CCRde preºedintelui Iohannis judecãtor la CCR

ºi Justiþie (ICCJ), Livia Stanciu,
îºi încheie în septembrie cel de-
al doilea mandat, neputând fi
numitã din nou în aceastã func-
þie. Ea a fost numitã la ºefia in-
stanþelor în septembrie 2010 ºi
apoi în 2013, când a fost singu-
rul  candidat  pentru aceastã
funcþie. Ea îl înlocuieºte pe Au-
gustin Zegrean, mandatul aces-
tuia de preºedinte al CCR expi-
rând la 10 iunie, moment în care
atribuþiile îi vor fi preluate de
Valer Dorneanu, care a fost ales
marþi preºedinte interimar al
Curþii Constituþionale.

Fostul preºedinte al ANAF, Sorin Blejnar, condamnat
la 5 ani de închisoare în Dosarul “Motorina”

Fostul preºedinte al ANAF, Sorin Blejnar, a fost
condamnat la 5 ani de închisoare, pentru evaziune

fiscalã, Radu Nemeº a fost condamnat la 9 ani de închi-
soare, iar soþia acestuia la 7 ani, au decis magistraþii de
la Curtea de Apel Bucureºti, decizia nefiind definitivã.

Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu s-a declarat, ieri, mulþu-
mit cã a primit cetãþenia Repu-
blicii Moldova, afirmând cã ob-
þinerea acestei a fost o obligaþie
pentru care s-a angajat public.
“Am avut o obligaþie, m-am an-

Fostul preºedinte Traian Bãsescu a primit cetãþenie
moldoveneascã

Traian Bãsescu ºi soþia sa au primit cetãþenie mol-
doveneascã a precizat pentru MEDIAFAX consilierul

pentru Relaþii Publice al Administraþiei Prezidenþiale
din Republica Moldova, Ana Samson, decretul fiind

semnat joi de preºedintele Nicolae Timofti.

gajat public sã solicit cetãþenia
Republicii Moldova. Am aflat
astãzi cã preºedintele Timofti a
semnat decretul sunt mulþumit’’,
a afirmat Traian Bãsescu, între-
bat dacã este fericit cã a primit
cetãþenia Republicii Moldova.

Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu ºi soþia sa, Maria, vor de-
pune jurãmântul de credinþã în
faþa ambasadorului Republicii
Moldova la Buucreºti, Mihai
Gribincea, dupã ce au primit joi
cetãþenia moldoveneascã. ”Pre-
ºedintele Republicii Moldova,
domnul Nicolae Timofti a sem-
nat, astãzi, 9 iunie a.c., decre-
tele prin care domnului Bãses-
cu Traian ºi doamnei Bãsescu
Maria le-a fost acordatã cetãþe-
nia Republicii Moldova” se ara-
tã într-un comunicat de presã
al Administraþiei Prezidenþiale
din Republica Moldova.

Decretele urmeazã sã fie pu-

blicate în Monitorul Oficial ºi,
ulterior, Maria ºi Traian Bãses-
cu vor depune jurãmântul în faþa
Ambasadorului Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Republicii Mol-
dova la Bucureºti. Cetãþenia le-a
fost acordatã în temeiul art. 24,
alin. 2, din Legea Cetãþeniei, po-
trivit sursei citate. Traian Bãses-
cu ºi Maria Bãsescu au solicitat
cetãþenia Republicii Moldova pe
data de 8 martie, a declarat, vi-
neri, pentru MEDIAFAX, Ana
Samson, consultant principal
pentru relaþii publice al Preºedin-
þiei Republicii Moldova, preci-
zând cã cererile sunt în curs de
avizare.

Grup SRL, care a primit o pedeas-
pã de 5 ani de închisoare, pentru
sãvârºirea infracþiunii de compli-
citate la evaziune fiscalã.

Viorel Comãniþã, director la Au-
toritatea Naþionalã a Vãmilor
(ANV) la data faptelor, a primit o
pedeapsa de 5 ani închisoare pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de com-
plicitate la evaziune fiscalã, iar Flo-
rin Dan Secãreanu, ofiþer de poli-
þie în cadrul MAI - Direcþia Ge-
nerale de Informaþii ºi Protecþie
Internã (DGIPI) a primit tot 5 ani
de închisoare. Persoanele vizate
din dosar au de plãtit cãtre ANAF
242.642.205, 44 de lei.

Procurorii anticorupþie au ce-
rut pe 10 mai, la ultimul termen

din dosarul în care e judecat fos-
tul preºedinte al ANAF, Sorin Blej-
nar, pedepse maxime cu închisoa-
rea pentru toþi cei vizaþi de dosar.
Procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie i-au trimis în judecatã
în anul 2014 pe Radu Nemeº, co-
ordonatorul grupului infracþional
organizat, pe soþia acestuia, Dia-

na Nemeº, administrator la SC Ex-
cella Real Grup SRL, ºi pe Geor-
ge Giului, asociat ºi administrator
la SC Excella Real Grup SRL Ni-
colae Bãlcescu, judeþul Constan-
þa, toþi pentru sãvârºirea infracþi-
unilor concurente de evaziune fis-
calã ºi constituirea unui grup in-
fracþional organizat.
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Ambiþiile lui TAmbiþiile lui TAmbiþiile lui TAmbiþiile lui TAmbiþiile lui Trãistaru de la Calafat!rãistaru de la Calafat!rãistaru de la Calafat!rãistaru de la Calafat!rãistaru de la Calafat!
MIRCEA CANÞÃR

La Calafat, pânã la urmã, ale-
gerile locale de duminicã au avut
deznodãmântul anticipat de co-
tidianul nostru: n-a câºtigat Do-
rel Mituleþu, candidatul liberal,
fost viceprimar în mandatul care
se încheie, ci Lucian Ciobanu
din partea PSD, despre care se
spune cã ar fi nou în adminis-
traþia publicã localã, ºi bineînþe-
les politicã, extras din mediul
privat. Cu 427 voturi, diferenþã
faþã de Dorel Mituleþu ºi 1.226
voturi ecart faþã de Petre Trãis-
taru, de la ALDE, Lucian Cio-
banu se vede succesorul lui Mir-
cea Guþã, primarul în exerciþiu,
care nu a mai candidat la un nou
mandat, din motive personale.
Au fost niºte alegeri interesan-
te, dar nu istorice, în sensul cã

pânã la urmã votul politic s-a
îngemãnat, în mãsurã covârºi-
toare cu votul pozitiv adresat fie-
cãrui candidat în parte. Ca sã
mergem mai departe cu raþio-
namentul sã spunem cã nu stân-
ga ºi dreapta au avut mari con-
fruntãri de idei, ci candidaþii cu
suitele lor de militanþi, pe anu-
mite teme. La 8 ani de la epui-
zarea celui de al doilea mandat
al sãu de primar al Calafatului,
Petre Trãistaru, care a lãsat în-
semne durabile în urma sa, s-a
vãzut marginalizat de “ai lui”,
adicã de... social-democraþi, ac-
ceptând finalmente o candida-
turã din partea ALDE, un par-
tid eminamente liberal, al cãrui
lider este Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, preºedintele Senatului,

deplasat la Calafat în campanie
electoralã. Bãrbat în etate, încã
“verde”, cum se spune, greu de
îndoit, mai degrabã “om al dra-
cu’”, Petre Trãistaru, cunoscut
de la o margine la alta a judeþu-
lui ca bun gospodar, care la se-
diul societãþii agricole “Moara
Calafatului”, una de referinþã în
agricultura doljeanã, îºi tot cicã-
leºte ginerii cu tot ceea ce tre-
buie fãcut ºi nu amânat, s-a vã-
zut “pus la punct” de lupii tineri
ai social-democraþilor doljeni,
insuficient de abili, repartizaþi pe
sectorul respectiv. La viaþa sa,
Petre Trãistaru a fost preºedin-
te de cooperativã agricolã, unul
de luat în seamã, inginer-ºef ºi
director la fosta fabricã de pre-
lucrare a legumelor ºi fructelor

de la Calafat, primar destoinic,
despre care încã se vorbeºte,
preºedintele asociaþiei primari-
lor ºi... a mai ºi muncit, ne spu-
nea odatã. Povestea cu alege-
rile locale de la Calafat, i-a spus
lui cã lumea nu l-a uitat. Ceea
ce ºtia. Nu se aºtepta sã întoar-
cã lucrurile din matca lor. Dar
nici sã fie bãtut mãr. Ca peste
tot, deºi Calafatul are prestigiul
sãu de urbe bine gospodãritã,
ambiþiile locale sunt mari. La
votul politic, prin care s-au de-
semnat cei 17 consilieri locali,
lucrurile stau astfel: PSD - 8,
PNL - 6, ALDE - 3. Cu alte
cuvinte, desemnarea vicepri-
marului municipiului Calafat,
ales indirect dintre consilieri, nu
se poate face fãrã voturile ob-

þinute de Petre Trãistaru. Care nu
va dori sã le ofere, cel puþin iniþi-
al, decât prin negocieri nu uºor
surmontabile. Cum, la nivel naþi-
onal, existã o înþelegere între li-
derii celor douã partide (PSD ºi
ALDE), în cele din urmã Petre
Trãistaru va trebui sã se resem-
neze. Încurcatã situaþie. Oricum,
dupã ce a avut relaþii reci, lucru
de notorietate, cu Mircea Guþã,
primarul care iese din mandat,
identice se anunþã ºi cele cu noul
primar, Lucian Ciobanu, din mo-
tive deocamdatã neclare. S-ar
putea sã ne înºelãm, dar Petre
Trãistaru, acceptã greu compro-
misurile, dupã ce a fost stigmati-
zat, ºi în discuþia cu el vorbele tre-
buie mãsurate îndelung, ca sã obþii
ceea ce doreºti.

Dupã deschiderea oficialã, Mer-
cur Mall a fost luat cu asalt de cra-
ioveni. Intrarea nu a fost destul de
încãpãtoare pentru toþi, astfel cã
mulþi dintre vizitatorii curioºi au tre-
buit sã-ºi mai tempereze puþin avân-
tul în faþa uºilor de sticlã. Aºtepta-
rea a meritat fiindcã noile standuri,
aºezate pe atfel de compartimentãri
decât cele arhicunoscute, a provo-
cat surprize. Fiecare etaj a fost luat
la pas pentru a fi descoperite schim-
bãrile care s-au fãcut odatã cu re-
novãrile. Deºi nu toate standurile
sunt deschise deocamdatã – ca de

exemplu, la parter, se lucra încã la
amenjarea cafenelei Starbucks –
oamenii s-au înghesuit peste tot sã
vadã ºi sã compare. Terminând cu
standul Diverta ºi pânã la ultimul

Bulucealã ºi shoppingBulucealã ºi shoppingBulucealã ºi shoppingBulucealã ºi shoppingBulucealã ºi shopping
în centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craioveiîn centrul Craiovei

Îmbulzealã, plase cu cumpãrãturi, mascote uriaºe ºi miros amestecat de mâncãruri.
Aºa a arãtat, ieri, la orele prânzului, centrul Craiovei, odatã cu inaugurarea noului
Mercur Mall. De cum s-au deschis uºile, craiovenii s-au înghesuit sã vadã cum aratã,
pe interior, centrul comercial, ºi nu s-au lãsat pânã ce nu au luatla rând toate etajele re-
branduite. Dupã shopping, la plecare s-au oprit ºi pe la terasele din piaþã pentru a-ºi
împãrtãºi impresiile sau, pur ºi simplu, pentru a se delecta privind forfota mulþimii.

etaj, acolo unde se aflã sãlile de ci-
nema. Popocornul, a cãrui aromã
se simþea peste tot, ºi primele filme
erau pregãtite deja.

Sã prindem un loc pe trepte!
Pentru a urca între etaje, craio-

venii s-au înghesuit, bineînþeles, pe
scãrile rulante, care au fost pãs-
trate ºi în actualul design. La un
moment dat, vizitatorii s-au bulu-
cit într-atât cã nu au mai încãput
nici pe scãri ºi a trebuit, din nou,
sã aºtepte pânã ce alþii eliberau trep-
tele ºi puteau sã urce ºi ei. În stân-

ga ºi în dreapta, fiecare stand ge-
mea de lume. Cele mai multe per-
soane intrau ca sã vadã marfa ºi,
foarte important, preþurile, dar mai
puþin pentru a cumpãra. Totuºi,

magazinele care au venit, chiar de
la deschidere cu reduceri, au fost
preferatele vizitatorilor, mulþi nu au
plecat de acolo pânã nu au gãsit
mãcar un articol pe plac. Aºa s-a
întâmplat la un stand cu produse
pentru copiii care a fãcut furori
printre mãmici datoritã preþurilor
avantajoase.

Mâncare ºi perspectivã
La etajul al III-lea, unde se gã-

seºte zona foods a Mercur Mall, a
fost cea mai mare aglomeraþie. Fi-
indcã era ora prânzului, gurmanzii
ºi-au lãsat simþurile sã colinde în
voie, ghidându-se dupã aburii îm-
bietori de mâncare gãtitã. Cei mai
mulþi nu au mai rezistat ºi, dupã ce
au consultat ofertele din meniuri, au
fãcut pe loc primele comenzi. Deºi
s-ar fi aºteptat la niºte preþuri de
deschidere mai mici, pofta bunã nu
le-a fost, totuºi, alteratã fiind mul-
þumiþi cã servirea le-a fost oferitã
într-un cadru festiv, cu zâmbetul pe
buze ºi multã bunãvoinþã. Lãsând
la o parte mulþimea de curioºi care
se foia prin preajma meselor, pen-
tru mulþi a fost un prânz delicios ºi
destul de interesant pentru cã a fost
servit, ei bine,  chiar în prima zi.
Dar deliciul zilei a fost sã serveºti,
totuºi, prânzul lângã peretele de sti-
clã care îþi oferã o perspectivã de
sus asupra întregii pieþe.

Amintirile ... unsuroase
au fost lãsate pe pervaz

La parterul Mercur Mall se aflã

ºi un supermarket Profi. ªi aici s-
au gãsit destul de mulþi cumpãrã-
tori care ºi-au plimbat cãrucioare-
le printre standuri. Mulþi au intrat
ca sã caºte gura la produse, astfel
cã nu au fãcut cine ºtie ce cumpã-
rãturi. În ciuda acestui fapt, la ca-
sele de marcat, s-au format totuºi
cozi ºi oamenii au trebuit din nou
sã apeleze la rãbdare pentru a se
vedea, în sfârºit, cu produsele
cumpãrate. La un moment dat,
mulþimea care ieºea din supermar-
ket se intersecta cu alþi oameni care
staþionaserã la uºa magazinului.
Chiar la intrare, îºi deschisese un
stand de prezentare o firmã de ali-
mentaþie publicã, iar ca formã de
promovare a ales sã ofere ºi pla-
touri cu mâncare gãtitã. Oamenii
au primit cu douã mâini trataþia, iar
dupã ce au servit fasolea cu câr-
naþi ºi sarmalele cu mãmãliguþã, a
abandonat farfurioarele de plastic,
cu tot cu resturi, chiar pe perva-
zele proaspãt renovate ale mall-ului.

Forfotã mare pe la terase
Noul Mercur Mall a fost mag-

netul pentru curioºi, dar nici te-
rasele din jur nu au fost iertate.
Dupã ce s-au delectat cu shop-
pingul sau doar cu plimbãreala,
de cum s-au vãzut în piaþã, cei
mai mulþi s-au instalat la mese ºi
au comandat câte o bere rece, un
suc sau o cupã de îngheþatã.
Dupã toatã alergãtura, merita sã-
ºi tragi sufletul. Fãcea toþi bani
ºi numai sã stai ºi sã priveºti în
jur pentru cã toatã piaþa viermu-
ia de oameni de toate vârstele.
Tineri ºi pensionari, copii ºi pã-
rinþi, elevi ºi profesori, funcþio-
nari de bancã îmbrãcaþi office,
toþi aveau o singurã traiectorie,
spre mall. Încetul cu încetul, ºi
terasele s-au aglomerat ºi nu a mai
fost loc la mese, nici acolo, în
buricul oraºului, unde forfota era
deja prea mare...

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii vineri, 10 iunie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, luni, 29 februarie
a.c., în jurul orei 8.00, poliþiºtii din
cadrul IPJ Dolj – Serviciul de In-
vestigaþii Criminale, au fost anun-
þaþi cã Raluca Ciucã, în vârstã de
25 de ani, vânzãtoare la SC Rad Mar
Exim SRL Craiova, un magazin ge-
neral din vecinãtatea Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, a
fost înjunghiatã de o persoanã ne-
cunoscutã care a sustras douã pa-
chete de þigãri ºi o pâine. În urma
anchetei demarate de poliþiºti ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, oamenii legii au stabi-
lit cã Florian Ilie, de 52 de ani, în
jurul orei 7.40, a mers la magazinul
alimentar aparþinând SC Rad Mar
Exim SRL Craiova, situat în apro-
pierea Spitalului Clinic Judeþean de

Procurorii DNA – Serviciul Te-
ritorial Craiova au anunþat cã au
finalizat cercetãrile ºi au dispus tri-
miterea în judecatã a celor trei di-
rectori de la SC Complexul Ener-
getic Oltenia (CEO) SA Tîrgu Jiu
acuzaþi cã ar fi plãtit ilegal unei
persoane aproape 130.000 lei. Ast-
fel, în rechizitoriu, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fap-
t: „la data de 22 decembrie 2015,
inculpaþii Ciobotãricã Ion Lauren-
þiu, în calitate de preºedinte al Di-
rectoratului SC CEO SA Tg. Jiu ºi
Antonie Daniel, în calitate de
membru al Directoratului SC CEO
SA Tg. Jiu, au aprobat ºi acordat
în mod nelegal, unei persoane, o

Astfel, ieri dimineaþã, la ora
05.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-
a prezentat pentru a efectua for-
malitãþile de frontierã, la volanul
unui autoturism marca Fiat, cetã-
þeanul român Cosmin V., în vârstã
de 42 de ani, domiciliat pe raza
judeþului Arad. În urma verificãri-
lor efectuate, poliþiºtii de frontierã
au constatat cã maºina are nume-
rele de înmatriculare expirate din
data de 04.06.2016.

Un alt caz s-a înregistrat marþi,
7 iunie a.c., în jurul orei 02.00,
atunci când poliþiºtii de frontierã
din cadrul Sectorului Poliþiei de
Frontierã Bechet, judeþul Dolj, au
oprit în trafic, pe raza localitãþii
de frontierã Liºteava, o autoutili-
tarã marca Iveco Daily la volanul
cãreia se afla cetãþeanul roman
Albert S., în vârstã de 42 de ani,

Rãmâne dupã gratii!

Doljeanul care a înjunghiat angajataDoljeanul care a înjunghiat angajataDoljeanul care a înjunghiat angajataDoljeanul care a înjunghiat angajataDoljeanul care a înjunghiat angajata
unui magazin din Craiova, la procesunui magazin din Craiova, la procesunui magazin din Craiova, la procesunui magazin din Craiova, la procesunui magazin din Craiova, la proces
Magistraþii Tribunalului Dolj au anunþat,

ieri, cã începe procesul lui Florian Ilie, dol-
jeanul de 52 de ani care, la sfârºitul lunii fe-
bruarie, a înjunghiat-o pe angajata unui ma-
gazin din apropierea Spitalului Clinic Jude-

þean de Urgenþã Craiova, o tânãrã de 25 de
ani. Bãrbatul, care le declarase atunci anche-
tatorilor cã voia sã ajungã în spatele gratiilor,
pentru cã nu avea din ce trãi, a fost menþinut
în arest preventiv.

Urgenþã Craiova, unde vânzãtoare
era persoana vãtãmatã Ciucã Ralu-
ca în vârstã de 25 ani. Inculpatul i-
a cerut douã pachete de þigãri mar-
ca Viceroy ºi o pâine, iar în mo-
mentul în care persoana vãtãmatã
i-a comunicat cã trebuie sã plãteas-
cã suma de 29 lei, acesta a scos din
buzunarul drept al hainei pe care o
purta un cuþit tip briceag ºi i-a apli-
cat o loviturã cu acest obiect în zona
abdominalã (flanc stâng). Tânãra a
încercat sã-l împiedice sã plece din
magazin cu aceste bunuri, însã nu
a reuºit. Inculpatul a pãrãsit ma-
gazinul având asupra sa cele douã
pachete de þigãri ºi pâinea ºi s-a de-
plasat în mai multe zone din Cra-
iova, iar în jurul orelor 14.00, a
mers la Secþia 1 Poliþie Craiova,

unde le-a spus lucrãtorilor de poli-
þie despre fapta comisã. Victima a
fost transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a fost supusã unei intervenþii chi-
rurgicale, iar medicii legiºti au con-
statat cã leziunile suferite necesitã
30-35 zile îngrijiri medicale ºi i-au
pus în primejdie viaþa, astfel cã s-
a întocmit dosar penal pentru ten-
tativã de omor. În timpul audierii
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj inculpatul a declarat cã nu are
nici o sursã de venit ºi a recunos-
cut sãvârºirea agresiunii asupra ti-
nerei, explicând cã vrea sã ajungã
la puºcãrie. Florian Ilie a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, pe 29 februa-
rie, iar pe 1 martie a fost arestat
preventiv pe 30 de zile pentru co-

miterea infracþiunilor de tentativã
de omor calificat ºi tâlhãrie califi-
catã, mãsura fiind prelungitã ulte-
rior de instanþã.

Pe 18 aprilie s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care Flo-
rian Ilie a fost trimis în judecatã
pentru tentativã de omor calificat

ºi tâlhãrie calificatã, iar ieri dosa-
rul a ieºit din camera preliminarã.
Judecãtorii au constatat legalitatea
rechizitoriului ºi a probelor admi-
nistrate ºi au hotãrât sã înceapã
procesul. Tot în ºedinþa de ieri in-
stanþa l-a menþinut pe inculpat în
spatele gratiilor.

Prinºi de poliþiºtii de frontierã
cu nereguli la autoturisme

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj au întocmit dosare penale pe

numele a doi bãrbaþi care au fost depistaþi cu nereguli la
autoturismele pe care le conduceau.

domiciliat pe raza judeþului Dolj.
Întrucât conducãtorul auto nu a
putut prezenta pentru control per-
misul de conducere, poliþiºtii de
frontierã au efectuat verificãri în
bazele de date, constatând cã bãr-
batul are permisul de conducere
suspendat pentru infracþiuni la
regimul circulaþiei.

“În ambele cazuri, poliþiºtii de
frontierã efectueazã cercetãri pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul fãrã drept de cir-
culaþie în România, conducere pe
drumurile publice a unui autove-
hicul de cãtre o persoanã al cãrei
permis de conducere este suspen-
dat, respectiv conducere pe drumu-
rile publice a unui autovehicul
neînmatriculat”, a precizat comi-
sar ºef Romicã Ivãnoiu, purtãto-
rul de cuvânt al STPF Dolj.

Inculpaþii nu mai ocupã funcþiile de directori!
Conducerea Complexului Energetic OlteniaConducerea Complexului Energetic OlteniaConducerea Complexului Energetic OlteniaConducerea Complexului Energetic OlteniaConducerea Complexului Energetic Oltenia

trimisã în judecatã de DNA Craiovatrimisã în judecatã de DNA Craiovatrimisã în judecatã de DNA Craiovatrimisã în judecatã de DNA Craiovatrimisã în judecatã de DNA Craiova
Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie –

Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, ieri, cã au dispus
trimiterea în judecatã a conducerii SC Complexul Energe-
tic Oltenia (CEO) SA Tîrgu Jiu. Este vorba despre Ion
Laurenþiu Ciobotãricã, director general executiv, Daniel
Antonie, director Divizia Minierã ºi Dorina Jianu, director
Legislaþie ºi Guvernanþã Corporativã, toþi trei acuzaþi de
abuz în serviciu, dacã funcþionarul public a obþinut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit. Tribunalul Dolj i-a
plasat pe inculpaþi sub control judiciar, iar Curtea de Apel
Craiova a dispus, suplimentar, ca nici unul sã nu mai
ocupe funcþia deþinutã la momentul comiterii faptelor.

compensaþie financiarã constând
în 5 remuneraþii fixe lunare avute
de aceasta din urmã în calitate de
membru al aceluiaºi Directorat,
respectiv 128.100 lei. Cei doi au
beneficiat de sprijinul inculpatei
Jianu Dorina, director al Direcþiei
Juridice ºi Guvernanþã Corpora-
tistã, care a întocmit o opinie juri-
dicã favorabilã punctului de ve-
dere al acestora. Concret, inculpa-
tul Ciobotãricã Laurenþiu, în înþe-
legere cu inculpata Jianu Dorina,
nu a fãcut altceva decât sã ames-
tece/sã suprapunã în mod intenþi-
onat diverse prevederi legale ºi si-
tuaþii de fapt pentru a crea confu-
zie ºi a da o aparenþã de legalitate

acþiunilor lor ilicite. An-
terior, aceastã activitate
infracþionalã a fost pre-
cedatã de nenumãrate
demersuri iniþiate de in-
culpatul Ciobotãricã La-
urenþiu care, încã de la
numirea sa în funcþie, a
încercat sã se debaraseze
de persoana compensatã
financiar în condiþiile de
mai sus, astfel încât sã
aibã posibilitatea numi-

rii unei alte persoane agreate în
aceeaºi funcþie. De menþionat este
faptul cã cei trei inculpaþi au avut
reprezentarea faptului cã în atri-
buþiile Directoratului SC CEO SA
nu intrã aprobarea ºi plata vreu-
nui gen de remuneraþie, aceastã
competenþã aparþinând altui orga-
nism din cadrul societãþii respec-
tive. Acþionând în aceastã manie-
rã, inculpaþii au cauzat agentului
economic cu capital de stat un pre-
judiciu de 128.100 lei, reprezen-
tând contravaloarea plãþilor com-
pensatorii acordate în mod nele-
gal fostului membru al Directora-
tului CEO SA. Procurorii au insti-
tuit mãsura sechestrului asigurã-
tor asupra mai multor bunuri mo-
bile ºi imobile ce aparþin celor trei
inculpaþi”. Procurorii DNA au ce-
rut Tribunalului Dolj arestarea pre-
ventivã a inculpaþilor, însã solici-
tarea a fost respinsã, cei trei fiind
plasaþi sub control judiciar pentru
60 de zile în baza hotãrârii rãmase
definitive pe 31 mai a.c. la Curtea
de Apel Craiova. Dosarul a fost tri-
mis spre judecare Tribunalului Gorj
cu propunerea de a se menþine
mãsurile preventive ºi asigurãtorii
luate dispuse în cauzã.
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Prima conflagraþie mondialã a
adus, dupã finalizarea luptelor,
când rãmile de abia intrau în faza
de cicatrizare, ºi o înþelegere, la

Ieri, de Ziua Eroilor, au fost comemoraþi
ºi evreii craioveni care ºi-au dat viaþa pen-
tru þarã pe câmpurile de luptã ale Rãzboiu-
lui de Independenþã din 1877 sau ale Pri-
mului Rãzboi Mondial. Ceremoniile, care s-
au desfãºurat în prezenþa reprezentanþilor
Consiliului Judeþean Dolj, Prefecturii, Pri-
mãriei ºi Garnizoanei Craiova, au avut loc
la Cimitirul Evreiesc.

Înainte de toate, ªtefan Ardeleanu a ofi-
ciat serviciul religios în memoria celor 20
de eroi care îºi duc somnul de veci la Cra-
iova.  Apoi, despre însemnãtatea momen-

În spiritul tradiþiei Europene, în Româ-
nia, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege sta-
tutul de sãrbãtoare naþionalã, ziua în care
creºtinii ortodocºi sãrbãtoresc anual, la 40
de zile de la Sfintele Paºti, Înãlþarea Dom-
nului. Evenimentul marcheazã în mod sim-
bolic, momentul de pomenire a Eroilor ro-
mâni, cãzuþi la datorie pentru apãrarea ºi
reîntregirea þãrii.

Astfel, ieri, la monumentele Eroilor Jan-
darmi ridicate în localitatea Palilula în me-
moria Slt. p.m. Nicolae Ungureanu ºi cel din
localitatea Ghizdãveºti ridicat în memoria Slt.

Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!Onoare pe viaþã eroilor români!

Jandarmii ºi-au comemorat
eroii cãzuþi la datorie

p.m. Aurel Radu, ambii cãzuþi la datorie în
ziua de 23 decembrie 1989 la aeroportul
Otopeni, s-a desfãºurat slujba de pomenire
a acestora precum ºi a tuturor jandarmilor
care au plãtit preþul suprem pe frontul luptei
cu infractorii, pentru apãrarea vieþii, a avu-
tului cetãþenilor ºi a comunitãþii. Slujba reli-
gioasã a fost oficiatã de preotul militar din
cadrul I.J.J. Dolj ºi au fost depuse coroane
de flori din partea Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, dupã cum au anunþat
reprezentanþii unitãþii.

CARMEN ZUICAN

Evreii craioveni cãzuþi pe câmpul de luptã,
comemoraþi de Ziua Eroilor

tului, a vorbit prof. univ. dr. Corneliu Sa-
betay, preºedintele comunitãþii evreieºti din
Craiova. „Sunt eroi care ºi-au dat viaþa pen-
tru România fie cã vorbim de Rãzboiul de
Independenþã, fie cã vorbim de Primul
Rãzboi Mondial. Le aducem un omagiu,
astãzi, de Ziua Eroilor. În al doilea rând,
aº vrea sã mulþumesc Armatei Române,
ofiþerilor ºi subofiþerilor, pentru activita-
tea pe care o desfãºoarã ºi pentru sigu-
ranþa pe care ne-o oferã”, a precizat prof.
dr. Corneliu Sabetay.

RADU ILICEANU

 Ieri, Craiova ºi-a celebrat, aºa cum ºtie sã o facã,
înaintaºii. A fost „Ziua Înãlþãrii Domnului”, cea care
coincide, din 1920, cu cea a omagierii eroilor cãzuþi
pe fronturile de bãtãlie, acolo unde românii ºi-au dat
tributul de sânge . În anul precedent, copiii de la
Colegiul Tehnic Energetic Craiova ºi-au prezentat
omagiul, iar în acest an piloþii de la Centrul de Încer-
cãri de Zbor Craiova au trecut, timp de câteva minu-
te, deasupra Cimitirului „Sineasca”, din Craiova,
pentru a aduce recunoºtiinþa lor eroilor.

care ºi-au pus parafa ºi reprezen-
tanþii tuturor þãrilor participante în
conflict, una statutatã ºi pusã în
valoare în decursul atâtor zeci de

ani. Tratatul de la Versailles, dupã
Primul Rãzboi Mondial, a impus
tuturor þãrilor beligerante ca sã
cinsteascã memoria celor cãzuþi
în teatrele de operaþiuni, indife-
rent în tabãra în care au luptat,
prin ridicarea de monumente ºi
cinstire, inclusiv religioasã. Prin
Decretul  Regal nr.1693/
04.05.1920, România a devenit
prima þarã care i-a comemorat
pe eroi, iar Ziua Înãlþãrii Dom-
nului a fost prinsã în calendar
drept cea a cultului, pe veci, al
celor cãzuþi la datorie. Regimul
comunist a modificat, pe unde-
va, semnificaþia, ducând cele-
brarea pe 9 mai. În 1995, s-a
revenit la tradiþie, iar, în 2003,
Parlamentul României a legife-
rat Ziua Eroilor drept „Zi Naþiona-
lã” . În aceeaºi zi, se cinsteºte ºi
„Ziua Eroului Necunoscut”, iniþia-
tiva aparþinând Reginei Maria, cea
care a ales, în 1923, pe tânãrul
Amilcar Sãndulescu, orfan de
rãzboi, sã punã mâna pe unul din-
tre sicriele cu oseminte ale celor
cãzuþi pe fronturile de luptã ºi sã
spunã celebrele vorbe”Acesta este
tatãl meu!”. Din pãcate, destinul tâ-
nãrului s-a rupt tragic, în iulie
1923, în apele Mãrii Negre.
Recunoºtiinþa este unanimã

Ieri, în Cimitirul „Sineasca” atât
oficialitãþile, cât ºi oamenii simpli

au participat la manifestãri, unele
care, încã o datã, au arãtat cã ºtim
sã ne cinstim înaintaºii. Jandarmii,
militarii ºi toþi cei care fac parte
din Garnizoana Craiova au asigu-
rat buna desfãºurare a manifestã-
rilor. Principalele instituþii ale sta-
tului, precum ºi cele mai impor-
tante partide politice ºi organizaþii
neguvernamentale au depus coroa-
ne de flori la Monumentul eroilor,
inclusiv ale celor sovietici. Nu au
lipsit alocuþiunile. „Alãturi de sim-
bolurile naþionale, eroii ne legitimea-
zã, iar noi le datorãm întreaga
noastrã existenþã ºi avem o datorie
sacrã, aceea de a pãstra valorile

neamului românesc ºi de a le trans-
mite mai departe” – Sorin Nico-
lae Rãducan, prefect al judeþului
Dolj; „Nu putem sã nu ne aducem
aminte de eroii noºtri. ªi-au dat
sângele pentru o Românie liberã,
de aceea le suntem datori cu recu-
noºtiinþa noastrã. Fãrã tributul dat
de ei, nu eram unde suntem acum”
-  Ion Prioteasa, preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj; „Întrea-
ga noastrã istorie ar fi avut o altã
turnurã, dacã nu existau acei lup-
tãtori. Le vom purta recunoºtiinþã
toatã viaþa” -  Mihai Genoiu, vi-
ceprimar al Craiovei.

CRISTI PÃTRU
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Ieri, la Filarmonica „Oltenia”
a fost programatã, începând cu
ora 12.00, o dezbatere publicã cu
privire la impactul ce-l poate avea
construirea unui depozit de ma-
teriale radioactive la Kozlodui.
Participanþii nu au fost pe mãsu-
ra aºteptãrilor organizatorilor. Cel
puþin numeric. Nu s-a conformat
orei de deschidere a lucrãrilor nici
delegaþia bulgarã. Aceasta a avut
o întârziere de o orã ºi jumãtate.
Telefonic, la ora 12.00, confir-
ma pãrþii române, cã se afla la Be-
chet.
Ar fi fost nevoie de o mai
atentã pregãtire a momentului

„Suntem, aici, ca urmare a
unui anunþ pe care l-am primit pe
email, de la Departamentul de
Chimie al Facultãþii de ªtiinþe, din
partea Agenþiei de Mediu din Cra-
iova. Doream lãmuriri suplimen-
tare pentru cã, din comunicat, nu
am înþeles cine sunt organizato-
rii. Conform descrierii de proiect,
iniþial, acest depozit trebuia sã
aibã termen de punere în funcþi-
une anul 2015. Am cerut aceste
lãmuriri ºi am fost trimiºi la Mi-
nisterul Mediului. Am cerut lãmu-
riri ºi populaþiei din Bulgaria, pen-
tru cã foarte mulþi s-au opus pro-
iectului. Este un proiect care nu
a fost dezbãtut public, exceptând
pe cea de anul trecut ºi dezbate-
rea iniþialã de la Bechet, din anul
2011. Aºa cum se vede în salã,
nu ºtiu cât de mulþi au fost in-
formaþi. Este o scrisoare netra-

Dezbaterea publicã pe tema „DeºeuriDezbaterea publicã pe tema „DeºeuriDezbaterea publicã pe tema „DeºeuriDezbaterea publicã pe tema „DeºeuriDezbaterea publicã pe tema „Deºeuri
radioactive Kozlodui”, începutã cu stângulradioactive Kozlodui”, începutã cu stângulradioactive Kozlodui”, începutã cu stângulradioactive Kozlodui”, începutã cu stângulradioactive Kozlodui”, începutã cu stângul

La o problemã cu implicaþii importante în ecuaþia
siguranþei cetãþenilor, reuniunea de ieri, din incinta
Filarmonicii „Oltenia” a debutat sub cele mai slabe
auspicii. Anunþatã tardiv, cu emailuri trimise de
autoritãþile locale implicate la data de 8 iunie a.c.,
în care orice punct de vedere era aºteptat pânã cel
târziu 7 iunie a.c.; cu o delegaþie bulgarã, ce abia la
ora 12.00 confirma, telefonic, cã se afla la Bechet
ºi cumpãra rovinieta; deºi dezbaterea era progra-
matã sã înceapã la aceeaºi orã; toate acestea au
fãcut ca întâlnirea sã reprezinte un motiv de nemul-
þumire, pentru participanþii, ºi aºa puþini.

dusã în limba românã pe site-ul
Ministerului Mediului ºi, din acest
comunicat, nu reiese baza legalã
a dezbaterii. Din pãrerea experþi-
lor pe acest domeniu, este un
proiect non-ingineresc. Pentru cã
nu poþi sã pui 35 de mii de tone
de deºeuri pe un teren instabil,
aluvionar, la 4 km de Dunãre. Mai
mult, este un depozit fãcut din
beton, aºa cum ni se spune în de-
scrierea tehnicã. Am vãzut cã, la
Cernobâl, dupã numai 30 de ani,
sarcofagul a crãpat. Ne întrebãm
cum ar putea sã reziste un astfel
de depozit 300 de ani, cât se pre-
supune cã ar trebui sã reziste
acesta de la Kozlodui. Ar trebui
sã ºtim ºi noi care sunt experþii
din partea românã, invitaþi spe-
cial pentru o astfel de dezbatere,
pentru cã, altfel, avem de a face
un public neavizat”, a þinut sã
precizeze, Dr. ing. Adi-Maria
Luminiþa Simoiu – cadru uni-
versitar ºi expert al ONU în arme
chimice.
Poziþia Craiovei este fermã:
NU construirii depozitului
de la Kozlodui!

„Bine aþi venit în Craiova pen-
tru cei care sunteþi din Bulgaria ºi
reprezenþi ONG-urile din Bulga-
ria. Îmi pare rãu cã nu avem ºi
reprezentanþii ministerului de re-
sort din Bulgaria ºi, din punctul
meu de vedere, aceastã dezbatere
publicã nu poate fi omologatã, atâ-
ta timp cât ei nu sunt aici. Aº vrea
sã vã spun cã, în cursul anului

trecut, Primãria Craiova a coman-
dat un sondaj de opinie în rândul
populaþiei Craiovei. Marja de eroa-
re este 3%, metoda de cercetare
este anchetã de opinie pe bazã de
chestionar administrat. Printre în-
trebãrile pe care le-am pus au fost
ºi referitoare la construirea unui
depozit de materiale radioactive în
zona Kozlodui. Prin întrebare este
dacã ei, craiovenii, au auzit de in-
tenþia guvernului bulgar, în acest
sens. Rãspunsuruile au fost cã:
67,7% dintre craioveni au auzit,
30, 2% cã rãspuns „Nu” ºi 2,1%
„nu ºtiu”. A doua întrebare a fost:
sunteþi de acord cu aceste con-
strucþii, la mai puþin de 200 km
de Craiova? Rãspunsul a fost „Nu”
– 88%, „Da” – 5,9%, „Nu ºtiu” –
6,1%. A treia întrebare a fost:
sunteþi informat asupra riscuri-
lor unui accident nuclear? „Da”,
au rãspuns 58,6%, „Nu” –
34,7%, „Nu ºtiu” 6,7%. A patra
întrebare: Consideraþi cã munici-
palitatea ar trebui sã cearã inter-
zicerea cosntruirii unui depozit

de deºeuri radioacti-
ve? „Da” – 84,2%;
„Nu” – 8%, „Nu ºtiu”
7%. Ca urmare a
acestui sondaj de opi-
nie, poziþia oficialã a
municipalitãþii craio-
vene este cã ne opu-
nem ca acest depozit
de deºeuri radioacti-
ve sã fie construit la
o distanþã atât de micã
de Craiova”, a preci-
zat Lia Olguþa Vasi-
lescu, primarul muni-
cipiului Craiova.
Nu suntem pregãtiþi
în caz de accident
nuclear

Edilul Craiovei a
mai arãtat cã, pe par-
cursul anului trecut,

sub egida Instituþiei Prefectului
am avut loc întâlniri cu instituþii-
le abilitate sã rãspundã în cazul
unui accident nuclear. ªi, conclu-
zia a fost foarte clarã: nu suntem
pregãtiþi sã facem faþã unei ast-
fel de provocãrii. Nici ISU, nici
spitalele nu numai din Craiova,
dar nici cele din judeþul Dolj.
„Este motivul pentru care Primã-
ria Craiova se opune categoric
construirii acestui depozit. Am
consultat un avocat specializat pe
drept internaþional în problema
mediului ºi am stabilit sã ne luãm
toate mãsurile necesare pentru a
ne opune acestei construcþii. La
ora actualã cãutãm doar modali-
tatea legalã de a plãti acest avo-
cat, deoarece legea românã pre-
vede cã, dacã existã un serviciu
juridic în cadrul instituþiilor pu-
blice, nu putem plãti serviciile
avocatului. Dar suntem convinºi
cã vom ajunge la o madalitate de
a plãti acest avocat. Am aºteptat
sã fie parcurse toate proceduri-
le. Dar, observãm cã, partea bul-
garã nici de aceastã datã nu este
prezentã. Deci, nu ºtim dacã
aceastã dezbatere publicã poate
sã fie validatã. ªi concluzia foar-
te clarã ºi categoricã este cã ne
opunem ca acest depozit sã fie
construit”, a mai spus Lia Olgu-
þa Vasilescu.
Cine va þine cont de observaþiile
noastre?

„Toate observaþiile noastre, din
punct de vedere tehnic, vor fi pre-
luate ca ºi condiþii pentru proiec-
tarea ºi construirea obiectivului.
Fiecare stat este suveran, deci
poate sã-ºi desfãºoare activitãþi-
le dorite pe teritoriul sãu, dar fãrã
a afecta þãrile vecine. Informa-
rea, din punctul nostru de vede-
re, putem spune cã îºi atinge
efectul, dacã la aceastã dezbate-
re publicã cetãþenii noºtri sunt

informaþi cu realitatea proiectu-
lui ºi nu cu variante, care ar pu-
tea deforma realitatea sau ar pu-
tea duce la situaþii nedorite, în
sensul sã creeze panicã. Pentru
cã, pânã la urmã, toate activitãþi-
le nucleare sunt urmãrite de Co-
misia de la Viena ºi nicio þarã nu
desfãºoarã activitãþi nucleare
dupã bunul plac, ci doar dupã
aprobãri prealabile internaþionale.
Ceea ce este foarte bine sã punc-
tãm la aceastã dezbatere este cã
cetãþenii sã punã toate întrebãri-
le pe care le considerã necesare
pentru clarificãri. Numai prin in-
termediul dezbaterii putem avea
acest dialog concret. Anterior, a
fost o serie de probleme ridicate.
Pentru cã este vorba de 23 de lo-
calitãþi, marea lor majoritate din
mediul rural. Avem o dezvoltare
pe agriculturã ecologicã ºi cu atât
mai mult ne intereseazã sã avem
un impact pozitiv. Ministerului
Mediului are, azi, un reprezentat,
aici, prin directorul Comparti-
mentului Evaluare Impact. Sun-
tem în faza de înregistrare im-
pact de observaþii. Atât observa-
þii tehnice, pertinente, cât ºi in-
formaþii poate mai puþin tehnice,
ce sunt transmise mai departe.

În cazul în care nu obþinem
rãspunsuri pe loc de la partea bul-
garã, aceasta este obligatã sã rãs-
pundã în scris. ªi, în momentul
în care se þine cont de absolut
toate observaþiile fãcute, pentru
cã este o procedurã transfronta-
lierã, condusã de ministerele ce-
lor þãri, dupã clarificare tuturor
aspectelor ºi condiþionãrilor con-
strucþiei ºi exploatãrii în condiþii
de siguranþã maximã, abia dupã
aceea este posibil ca acest pro-
iect sã-ºi urmeze calea autoriza-
þie de construire”, a specificat
Monica Mateescu, director exe-
cutiv al Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj.
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H&M, Pepco, Starbucks, S’O-
liver sau Colin’s sunt numai câte-
va dintre brandurile care deschid
magazine în noul centru comercial
din Craiova, inaugurat ieri. Pe lân-
gã mãrcile cunoscute de îmbrãcã-
minte ºi încãlþãminte, s-au deschis

Preºedintele organizaþei municipale Cra-
iova a PNL, Pavel Badea, a demisionat,
ieri, din funcþia de conducere, ca urmare
a rezultatului slab al alegerilor de dumini-
ca trecutã. Acesta a fost desemnat preºe-
dinte al PNL Craiova printr-o decizie a Bi-
roului Politic Naþional al Partidului Naþio-
nal Liberal. ”În aceastã sãptãmâna am
reflectat foarte mult asupra rezultatului

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pavel Badea a demisionat din funcþia dePavel Badea a demisionat din funcþia dePavel Badea a demisionat din funcþia dePavel Badea a demisionat din funcþia dePavel Badea a demisionat din funcþia de
preºedinte al PNL Craiovapreºedinte al PNL Craiovapreºedinte al PNL Craiovapreºedinte al PNL Craiovapreºedinte al PNL Craiova

alegerilor ºi am luat decizia sã renunþ la
funcþia de preºedinte al organizaþiei mu-
nicipale a Partidului Naþional Liberal, o
funcþie pe care am ocupat-o pe perioada
cât am fost candidat la Primãria munici-
piului Craiova printr-o decizie a Biroului
Politic Naþional al Partidului Naþional
Liberal. Le mulþumesc tuturor celor cu
care am lucrat în aceste 6 luni ºi le doresc

tot binele din lume si mult succes celor
care se vor ocupa de conducerea organi-
zaþiei municipale, dar ºi membrilor aces-
teia. Le mulþumesc, de asemenea, ºi cra-
iovenilor care au crezut în mine ºi le ga-
rantez cã voi rãmâne acelaºi Pavel Ba-
dea pe care l-au cunoscut ºi în care au
avut încredere”, a spus Pavel Badea, într-
un comunicat de presã.

De ieri....
Centrul comercial Mercur a fost redeschis publicului

Dumitru Rãduþ, directorul general al Mercur Center:
„Aºa cum aþi putut constata fostul magazin Mercur a îmbrãcat o

hainã nouã. Modificãrile totale ale faþadei sau ºi cele aduse interioru-
lui pentru a-l face mai frumos ºi mai atractiv au fost posibile cu
ajutorul celor care au propus noul concept. Acest concept nu s-ar fi
putut aplica dacã acþionarul majoritar al Mercur SA, ºi anume, SIF
Oltenia nu s-ar fi hotãrât sã facã aceastã investiþie pentru ca magazi-
nul sã renascã ºi sã depãºeascã toate aºteptãrile ºi sã satisfacã toate
dorinþele craiovenilor”

Tudor Ciurezu, preºedintele SIF Oltenia:
„Ziua de 9 iunie 2016 va rãmâne o zi istoricã de referinþã pentru

activitatea societãþii Mercur SA, de referinþã pentru principalul activ
al societãþii. Centrul comercial Mercur a fost pânã în urmã cu doi,
trei ani, reperul comercial al Craiovei, dar în ultima vreme începuse
sã pãleascã ca strãlucire, motiv pentru care la propunerea Consiliului
de Administraþie a SIF Oltenia, în calitate de acþionar majoritar, cu o
cotã de participaþie de 93,3% din capitalul social, a aprobat investiþia
de modernizare a centrului comercial. Revin cu precizarea cã SIF
Oltenia ºi nu o altã persoanã fizicã sau juridicã este proprietara aces-
tui activ, cu o cotã de participaþie de peste 90%. Totodatã precizez cã
Scietatea de Investiþii Financiare este o societate cu capital privat
100%, cu peste 5,7 milioane de acþinari. Niciunul dintre acþionarii
societãþii nu deþine singur mai mult de 5% din capitalul social....”

Lia Olguþa Vasilescu, primar al municipiului Craiova:
„Vreau sã mulþumesc foarte mult SIF Oltenia pentru cã a înþeles

dupã lungi discuþii cã faþada Mercurului nu mai poate fiinþa sa. ªi
sunt absolut convinsã cã aces mall va cunoaºte în perioad urmãtoare
foarte mulþi clienþi noi, perntru cã se cupleazã cu Centrul Vechi, unde
vin foarte mulþi tineri. Aceastã zonã rãmãsese încã, având o oarecare
sincopã de sinteticã, sã spun aºa, dar acum aratã extraordinar de
frumos, iar când spun asta, aº vrea sã felicit atât firma constructoa-
re, cât ºi firma de proiectare”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Mã bucur sã fiu cu dumneavostrã aici pentru cã e un moment

deosebit din viaþa Craiovei, a judeþului Dolj. Pentru o cluipã, m-am
gândit cã pot sã fiu în oricare din marile oraºe din Europa, un aseme-
nea centru, aºa cum aratã Mercurul acum, putea sã fie la Bruxelles,
putea sã fie Paris. Nu ne-ar fi ruºine faþã de niciun turist care are
trece prin Craiova ºi s-ar uita la acest complex, schimbat din temelii,
rebranduit ºi modernizat...”.

Centrul comercial Mercur din centrul Cra-
iovei, aflat în proprietatea SIF Oltenia, a fost
redeschis publicului ieri, dupã un proces de
modernizare care a costat peste 10 milioane
de euro. Pe lângã zeci de galerii comerciale,
centrul mai gãzduieºte un cinematograf, cu

ºase sãli de spectacol, restaurante ºi locuri
de joacã. Mercur este al doilea centru co-
mercial modern din Craiova dupã Electro-
putere Parc. Societatea Mercur este listatã
pe bursã la categoria AeRO, este deþinutã
în proporþie de 85,8% de SIF Oltenia.

deschise cafenele, restaurante, ºase
sãli de cinematograf multiplex 3D,
magazine de electrocasnice, spaþii
de divertisment ºi relaxare.  Sur-
sele de finanþare ale acestui centru
modern  provin dintr-un mix între
credite bancare, obligaþiuni emise

ºi majorare de capital. Mercur Cen-
ter este structurat pe mai multe
nive-luri. Noul centru comercial
are amenajatã la etajul trei o zonã
de restaurante ºi un loc de joacã
pentru copii, la etajul patru  este
amplasat cinematograful cu ºase
sãli de 580 de locuri, iar la nivelul
al cincilea existã o salã de fitness
ºi aerobic. Parterul ºi primele douã
etaje sunt rezervate magazinelor de
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. Re-
tailerul suedez H&M a deschis în
Mercur Center un magazin pe douã
niveluri, al doilea dupã cel deschis
la Electroputere mall. Colin’s a in-
augurat ieri primul magazin din
Oltenia, la fel ca ºi Pepco, care a
deschis primul sãu magazin din
Craiova, cu îmbrãcãminte ºi încãl-
þãminte pentru femei, bãrbaþi ºi
copii, decoraþiuni interioare, jucã-
rii ºi produse de papetãrie“. Iar
S’Oliver a adus moda pentru în-
treaga familie. Ca o noutate abso-
lutã, bran-dul Cãtãlin Botezatu va
oferi produse în ediþie li-mi-tatã.
Bijuteriile, accesoriile ºi ceasurile
vor putea fi gãsite în magazine pre-
cum Sevda, Splend’or sau Oni’s,
Secundar, Blondy Del.
Starbucks...
aºteptat de toþi tinerii

Lanþul american de cafe-ne-le
Starbucks se mai lasã puþin aºtep-
tat.... Ieri, la deschiderea oficialã,
organizatorii au spus cã acesta  va
deschide în Mercur Center prima
sa cafenea din Oltenia.  Pe de altã
parte, cei mici se pot îmbrãca de
la Primigi, Maison du Bebe, în
timp ce echipamentele sportive se
vor regãsi în magazinul TopSport.
Pentru cei care au întrebat mai
mereu dacã Diverta se va regãsi
în Mercur Center, avem o veste
bunã. Da, pentru cei care  vor sã
cumpere carte bunã, Diverta ºi-a
deschis ieri porþile. Produse IT,
electronice ºi electrocasnice se
vor gãsi  la Flanco ºi Germanos,
în aceastã perioadã având chiar
reduceri foarte mari. Bucuria,
No1Cut & Color, BioLife, Poligon
Airsoft, Select Media sau Oltenia
GSM sunt alte magazine, care o
parte au început deja vânzãrile,
altele urmeazã sã se deschidã.
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Actuala ªcoalã Gimnazialã „Decebal”, fosta ªcoalã Ge-
neralã nr.12, are o istorie de 84 de ani. Într-o casã din car-
tier, pe lînga fosta „Bariera Severinului”, în apropierea bise-
ricii, în 1932 Wilhelm Theegarten gãzduia primii elevi ai noii
ºcoli din Craiova, în preajma actualei Grãdini Botanice. Ini-
þial, au fost 49 de elevi, 18 frecventând, iar 12 promovând.
Între cei de atunci, erau ºi douã fete, care, ulterioar, au de-
venit douã voci ale istoriei muzicale din România: surorile
Iona Radu ºi Mia Braia. În anul 1940, lumea era într-o con-
tinuã schimbare, uar pe actualul loc se ridicã un imobil cu
demisol ºi parter, unde sunt patru sãli de clasã. În 1948, se
mai adaugã un etaj, iar numãrul elevilor ajunge la 157. Între
1960-1962, se modernizeazã clãdirea ºi se sporeºte ºi nu-
mãrul elevilor. În 1997, se adoptã aczuala denumire , care a

ªcoala Gimnazialã „Decebal”,ªcoala Gimnazialã „Decebal”,ªcoala Gimnazialã „Decebal”,ªcoala Gimnazialã „Decebal”,ªcoala Gimnazialã „Decebal”,
la 84 de ani de la înfiinþarela 84 de ani de la înfiinþarela 84 de ani de la înfiinþarela 84 de ani de la înfiinþarela 84 de ani de la înfiinþare

Sãrbãtoare, ieri, la ªcoala Gimnazialã „Decebal” din Craiova: se celebra „Ziua ªcolii”, aºa cum a fost statutatã în data de 5
iunie 1997, dar care are ºi o conotaþie spiritualã: „Ziua Înãlþãrii Domnului”, una care este diferitã de la an la an, conform Ca-
lendarului Ortodox. Elevii unitãþii de învãþãmânt au onorat cum se cuvine, iar la manifestãri au participat ºi reprezentanþi ai

Primãriei Craiova ºi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

cãzut pe 5 iunie, coincizând cu „Ziua Înãlþãrii”. De atunci,
s-a mers pe schimbare, iar totul este departe de a fi finalizat.

Modernitate ºi speranþã
Ieri, cadrele didactice ºi elevii au fost parte în manifestã-

rile omagiale. „Cred cã ne putem mândri, în acest moment,
cu rezultatele obþinute, iar istoria este cea care ne dã speran-
þe, cu atât mai mult cu cât am preluat, în structura noastrã,
ºi fost ªcoalã „Obedeanu”. Pe lângã ºcoala de centru ºi cea
amintitã, mai avem ºi unitatea de la „Izvoru Rece” ºi o grã-
diniþã. Punem la dispoziþie celor peste 500 de ºcolari 30 de
sãli de clasã, trei laboratoare (fizicã, biologie, chimie), patru
sãli specializate (trei de „informaticã”, una de „geografie”),
cabinet de consiliere psihopedagogicã, bazã sportivã ºi, nu

în ultimul rând, douã sãli pentru „after school”.  Astãzi, 9
iunie, i-am întâmpinat pe oaspeþii noºtri cu mai multe acþi-
uni, câteva meritând amintite ºi îmi cer scuze dacã nu-i
amintesc pe toþi, fiindcã fiecare meritã aprecieri: „Pe aripile
muzicii” – program coral susþinut de grupul ºcolii, coordo-
nat de cãtre prof. Daniela Sobaru; „În ritmul muzicii” – dans
contemporan oferit de eleva Natalia Stancu, coordonatã de
cãtre prof. Olguþa Vancea; „Albã ca Zãpada ºi dansul pitici-
lor”, interpretare Stana Maya, de la grãdiniþã, pregãtitã de
prof. Doina Orãºel, ca sã nu uitãm de discuþiile pe care le-
am purat cu foºtii noºtri elevi ºi colegi”, a declarat prof.
Angelica Nuþã, director al ªcolii „Decebal”.

CRISTI PÃTRU

Din cei 650.000 de bugetari
care de la 1 august a.c. vor bene-
ficia de creºteri salariale, 163.000
de persoane lucreazã în sistemul
sanitar.

Aºadar, marele câºtigãtor pare
sã fie sistemul de Sãnãtate. Pen-
tru un medic rezident de anul I,
salariul va creºte cu 312 lei, în timp
ce unul de anul III va avea în plus
294 de lei. Mai consistentã va fi
majorarea în cazul rezidenþilor de
anul VI-VII, care vor primi cu 746
de lei mai mult. De asemenea, sa-
lariul va creºte cu 557 de lei pen-
tru medicii specialiºti gradaþia 5 ºi
cu 914 lei pentru medicii primari
gradaþia 5.

 Întrucât Ordonanþa prevede creºterea
salariilor de bazã, pentru medicii rezidenþi s-
a majorat plafonul de la care se acordã bur-
sa de rezident pânã la 4.749 lei. Se menþine
valoarea lunarã a bursei de 670 lei.

Contract separat pentru
gãrzile din afara orelor de program
Pentru personalul de specialitate medico-

sanitar ºi auxiliar sanitar au fost stabilite sa-
larii de bazã pe funcþii, grade, trepte profe-
sionale ºi gradaþii diferenþiate pe unitãþi cli-
nice, unitãþi neclinice, servicii de ambulanþã
ºi structuri de primiri urgenþe, anatomie pa-

Salariul unui medic rezidentSalariul unui medic rezidentSalariul unui medic rezidentSalariul unui medic rezidentSalariul unui medic rezident
de anul I creºte cu 312 leide anul I creºte cu 312 leide anul I creºte cu 312 leide anul I creºte cu 312 leide anul I creºte cu 312 lei

tologicã ºi medicinã legalã.
În termeni practici, aceastã mãsurã vrea

sã stimuleze ocuparea posturilor în unitãþi
unde se constatã deficit de personal. Este
vorba de secþiile sau compartimentele cu
paturi de ATI/TI ºi de transport neonatal.
Personalul din aceste unitãþi va fi inclus în
capitolul serviciilor de ambulanþã ºi compar-
timentelor de primiri urgenþe ºi vor primi
salarii de bazã mai mari.

Gãrzile efectuate în afara orelor de pro-
gram de cãtre personal medical cu pregãtire
superioarã vor fi reglementate pe baza unui
contract separat.

RADU ILICEANU

ABA Jiu a decolmatat
pârâul Mereþel

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, prin
Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, a de-
finitivat lucrarea  de decolmatare ºi reprofi-
lare a albiei pârâului Mereþel, la Greceºti, în
satul Gropanele. Refacerea acestui pârâu a
fost demaratã la începutul lunii mai a.c. ºi
finalizatã sãptãmâna trecutã.

Lucrarea a fost executatã pe o lungime
de 1.900 metri, pãmântul excavat  fiind sis-
tematizat sub formã de dig pentru a apãra
casele ºi gospodãriile cetãþenilor din zonã.

Albia pârâului era plinã de vegetaþie, ploi-
le semnificative din ultimul timp aducând pe
cursul de apã tot felul de
resturi lemnoase ºi gunoa-
ie. Astfel, dupã acþiunea de
defriºare, angajaþii Sistemu-
lui de Gospodãrire a Apelor
Dolj au efectuat lucrarea de
decolmatare ºi reprofilare a
Mereþelului cu un excava-
tor ºi au efectuat un dig de
protecþie ce va pune pe vii-
tor la adãpost grãdinile ºi
gospodãriile locuitorilor lo-
calitãþii Greceºti riverani
cursului de apã.

Lucrarea ar urma
sã previnã inundaþiile
în zonã

Aceastã lucrare a fost prinsã în Planul
Tehnic de Exploatare al S.G.A Dolj din acest
an ºi era necesarã realizarea de  urgenþã în-
trucât pârâul Mereþel nu fusese regularizat
pânã acum. Aºa cum este cunoscut, acest
pârâu ieºea din matcã ºi inunda gospodãriile
de fiecare datã când precipitaþiile, ploile erau
mai abundente.

Zilele acestea se vor definitiva ultimele
detalii, angajaþii S.G.A Dolj ocupându-se de
întreþinerea acestui pârâu.

RADU ILICEANU
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 „Filarmonica merge la ºcoalã” „Filarmonica merge la ºcoalã” „Filarmonica merge la ºcoalã” „Filarmonica merge la ºcoalã” „Filarmonica merge la ºcoalã”
ºi anul acestaºi anul acestaºi anul acestaºi anul acestaºi anul acesta

Iniþiat în anul
2013 de Filarmoni-
ca „Oltenia” ºi vi-
zând educaþia mu-
zicalã a copiilor,
proiectul „Filar-
monica merge la
ºcoalã” continuã
ºi pe parcursul
anului 2016. Aces-
ta presupune par-
ticiparea unor ar-
tiºti ai instituþiei la orele de Muzicã ale elevilor din ciclul gim-
nazial, cãrora le prezintã activitatea lor ºi instrumentele cu
care cântã, le vorbesc despre cunoscute creaþii muzicale ºi
compozitori celebri. Astãzi ºi mâine, 11 iunie, în intervalele
orare 10.00-12.00 ºi 12.00-14.00, muzicienii Filarmonicii par-
ticipã alãturi de elevi ºi de cadre didactice ale ªcolii Generale
nr. 21 „Gheorghe Þiþeica” ºi ale ªcolii Generale nr. 29 „Nico-
lae Romanescu” la orele de educaþie muzicalã ale claselor a V-
a – a VIII-a. Copiii îi vor cunoaºte, cu acest prilej, pe maes-
trul dirijor Alexandru Iosub ºi pe invitaþii sãi: Octavian Gorun
(solist instrumentist – vioara I ), Corina Stãnescu (solist in-
strumentist – pian), Elvis Ciuculescu (ºef partidã – violon-
cel), Roxana Maria Cherciu (artist instrumentist – corn).

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Simpozionul NaþionalSimpozionul NaþionalSimpozionul NaþionalSimpozionul NaþionalSimpozionul Naþional
„ProDance”, la Craiova„ProDance”, la Craiova„ProDance”, la Craiova„ProDance”, la Craiova„ProDance”, la Craiova

La Craiova se desfãºoarã, pe parcursul zilelor de astãzi ºi
mâine, 11 iunie, cea de-a II-a ediþie a Simpozionului Naþi-
onal „ProDance”, la care sunt invitaþi sã participe cu lu-
crãri ºtiinþifice tineri profesori de educaþie fizicã ºi instruc-
tori de dans din toatã þara. Alãturi de prezentãrile în plen, se
deruleazã douã conferinþe cu tema „Dansul ca formã de
comunicare socialã” ºi douã workshop-uri – „Interferenþe
artistice în sport” ºi „Terapie prin dans”.

Evenimentul este organizat de Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii din Craiova, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Asociaþia Dance Conspiracy. Deschiderea
are loc astãzi, ora 9.00, la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport din Craiova.

„Ne-am propus ca prin acest eveniment ºtiinþific sã atra-
gem atenþia asupra importanþei dansului în toate formele sale
de manifestare ca parte integrantã a educaþiei tinerilor”, pre-
cizeazã organizatorii într-un comunicat de presã.

„Povestea mea de lut”„Povestea mea de lut”„Povestea mea de lut”„Povestea mea de lut”„Povestea mea de lut”,,,,,
la atelierul „Bios Art”la atelierul „Bios Art”la atelierul „Bios Art”la atelierul „Bios Art”la atelierul „Bios Art”

Specialiºtii Secþiei de
ªtiinþele Naturii din cadrul
Muzeului Olteniei, în par-
teneriat cu preºcolarii din
Grupa Mare de la Grãdini-
þa „Traian Demetrescu”
(coord.: prof. învãþãmânt
primar Alexandrina Filip ºi
Maria Lãpãdat), organizea-
zã astãzi, începând cu ora
10.00, un nou modul al pro-
iectului de educaþie anima-
lierã plasticã „Bios Art”.
Activitatea – cu tema „Po-
vestea mea de lut” –  con-
stã în realizarea de perso-
naje din lut de cãtre micii participanþi ºi o are ca invitat spe-
cial pe dr. Irina Popescu, muzeograf al Secþiei de Istorie-
Arheologie a Muzeului Olteniei. Atelierul – ca ºi proiectul
„Bios Art” – este coordonat de drd. Lila Gima.

Mitropolia Olteniei în parteneriat cu
Fundaþia „Cuvântul care zideºte” or-
ganizeazã, în perioada 1-4 iulie, a II-a
ediþie a Taberei SIR (Science, Inteli-
gence, Research). Dedicatã elevilor cu
rezultate deosebite la învãþãturã, în spe-
cial la olimpiadele internaþionale, naþio-
nale ºi judeþene, obþinute în anul ºcolar
2015-2016, tabãra se va desfãºura la
Mãnãstirea Tismana, în judeþul Gorj.
Programul va cuprinde activitãþi cul-
tural-educative ºi de dezvoltare perso-
nalã, jocuri interactive de cunoaºtere
ºi comunicare, drumeþii.

Sunt disponibile 13 locuri pentru fie-
care judeþ al Olteniei (Dolj, Gorj, Mehe-
dinþi, Olt, Vâlcea), data-limitã de înscrie-
re fiind astãzi, 10 iunie. Potrivit organi-
zatorilor, înscrierea se face în baza ur-
mãtoarelor documente: diploma obþinutã
la olimpiadã, adeverinþã de la ºcoalã ce

Pentru înscriere, candidaþii trebuie sã
trimitã la adresa doina@uniter.ro un
curriculum vitae, o fotografie (portret,
rezoluþie 300 dpi) ºi titlul exerciþiului
prezentat ºi sã menþioneze dacã au ce-
rinþe tehnice. Tema acestei ediþii a „Ga-
lei Tânãrului Actor – HOP!” este „Ne-
bun pentru aceastã lume”, nebunia fi-
ind înþeleasã „ca  ºansã de a spune ade-
vãrul, ca element subversiv, ca formã de
revoltã, ca existenþã în afara normei, ca
rol asumat, ca formã de supravieþuire”.

Audiþie în vederea selecþionãrii
participanþilor la Gala HOP 2016

Uniunea Teatralã din România
(UNITER) va organiza în perioada
20-23 iulie a.c. (cu posibilitatea de
prelungire, în funcþie de numãrul
concurenþilor înscriºi), la Teatrul
Naþional „I.L. Caragiale” din Bucu-
reºti, preselecþia pentru „Gala Tâ-
nãrului Actor – HOP!”, ediþia a XIX-
a. Pot participa actori care au ab-
solvit facultatea (licenþã) începând
cu promoþia 2012. Data-limitã de
înscriere este 10 iulie 2016.

Potrivit organizatorilor, la Secþiunea
individual „concurenþii vor pregãti un
moment (monolog, colaj, studiu) de
maximum 10 minute, bazat pe texte din
opera lui William Shakespeare. În con-
strucþia  momentului, concurentul tre-
buie sã integreze maximum 2 minute
performative care sã îi punã în valoare
calitãþile, abilitãþile personale (dans,
cânt, capacitatea de a folosi instrumen-
te muzicale, capacitatea de a mânui
marionete, acrobaþie, magie, etc.)”.

La Secþiunea grup (maximum 6
persoane) concurenþii vor prezenta „un
spectacol/studiu/work in progress
(multi-media, instalaþie, teatru fizic, te-
atru dans, performance) având ca su-
port un text shakespearian sau un text
al unui autor modern, contemporan ce
are ca temã revizitarea operei shake-
speariene”, cu durata maximã de 30 de
minute. Concurenþii pot folosi fie o sin-
gurã traducere, fie un colaj din mai
multe traduceri sau chiar o traducere
personalã a textelor shakespeariene,
condiþia fiind respectarea conþinutului
ºi a sensului din opera originalã.

confirmã rezultatul
(scanate ºi trimise
pe adresa de e-
mail tabarasir-
@gmail.com). În
conþinutul e-mail-
ului trebuie menþi-
onate nume, pre-
nume, ºcoalã ºi un
numãr de telefon.

Selecþia va fi
fãcutã þinându-se
cont în primul
rând de nivelul
olimpiadei (inter-
naþional, naþional,
judeþean), apoi de
rezultatul obþinut la olimpiadã. Afiºa-
rea listei cu cei 65 de participanþi se-
lectaþi se va face  pe data de 14 iunie,
online, pe www.fundatiacuvantulcare

zideste.blogspot.ro ºi www.tabarasir-
.blogspot.ro. Informaþii suplimentare
pot fi solicitate la numerele de telefon
0721.978.414 ºi 0730.219.759.

Stagiunea artisticã 2015-2016
se apropie de final ºi la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”:
doar douã weekenduri de poveºti
ºi actorii vor intra într-o bineme-
ritatã vacanþã.

Sâmbãtã, 11 iunie, ora 18.00,
sunteþi invitaþi la reprezentaþia
„Bunã dimineaþa, noapte bunã”,
adusã cu bucurie în faþa publicu-
lui craiovean de actriþele Adriana
Ioncu ºi Alla Cebotari. Spectaco-
lul este adaptare dupã Donald
Bisset, în regia lui Joro Ivanov, cu
scenografia semnatã Eustaþiu Gre-
gorian, pe muzica lui Alexandr
Mihailov. Duminicã, 12 iunie, ora 11.00, va începe cu „Jo-
curi magice”, un spectacol interactiv despre prietenie ºi
valorile ei. Porþile unei lumi de poveste sunt deschise copii-
lor, pãrinþilor ºi bunicilor de actorii Adriana Ioncu, Alla Ce-
botari ºi Emanuel Popescu. Regizorul spectacolului este Ti-
tus Jukov, iar scenografia este o creaþie Vladimir Cantor.

Pe 18 iunie, ora 18.00, la Teatrul „Colibri” poate fi vãzutã

Fabrica de poveºti „electroColibri”
se pregãteºte de vacanþã

cea mai recentã montare, cu
scenariul ºi regia semnate de
Cristian Mitescu: „Zorro”.
Scenografia este realizatã de
Oana Micu ºi Tiberiu Toitan,
coregrafia îi aparþine lui Io-
nuþ Sergiu Anghel, iar muzi-
ca – lui Alexandru Berehoi. În
distribuþie îi regãsim pe acto-
rii Cosmin Dolea, Geo Dines-
cu, Marin Fagu ºi Adriana
Ioncu. Spectacolul se adre-
seazã publicului cu vârsta de
peste 7 ani. Stagiunea va fi
închisã duminicã, 19 iunie,
ora 11.00, de „Poveste despre

Hansel ºi Gretel”, dupã Fraþii Grimm. Regia, scenografia,
muzica ºi scenariul aparþin în totalitate celor trei actori pro-
tagoniºti – Geo Dinescu, Marin Fagu ºi Mugur Prisãcaru.

Biletele costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locu-
lui, ºi se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, des-
chisã de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-
19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-13.00.

Tabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din OlteniaTabãrã gratuitã pentru 65 de olimpici din Oltenia
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România, Polonia ºi Turcia
solicitã efective militare
NATO suplimentare

România, Polonia ºi Turcia cer
Alianþei Nord-Atlantice suplimen-
tarea efectivelor militare pe flan-
cul estic al NATO, pe fondul acþiu-
nilor Rusiei, afirmã ministrul po-
lonez de Externe, Witold Waszczy-
kowski. “Polonia, România ºi Tur-
cia au probleme comune ºi propu-
neri de soluþionare”, a declarat
Witold Waszczykowski. ªeful di-
plomaþiei poloneze a fãcut aceste
declaraþii dupã întrevederile cu
ministrul român de Externe, Lazãr
Comãnescu, ºi cu omologul din
Turcia, Mevlut Cavusoglu, în per-
spectiva summitului NATO de la
Varºovia, programat în iulie.
“Credem cã securitatea pe flancul
estic al Alianþei Nord-Atlantice
trebuie consolidatã prin staþiona-
rea de efective mixte din SUA ºi
NATO”, a precizat ºeful diploma-
þiei poloneze. Tensiunile dintre
NATO ºi Rusia au culminat în anul
2014, când, pe fondul crizei din
Ucraina, Moscova a anexat regiu-
nea ucraineanã Crimeea.

Uniunea Europeanã îºi pierde
suportul popular în contextul
refendumului din 23 iunie
din Marea Britanie

Euro-scepticismul din cadrul UE
începe sã creascã puternic, suge-
rând cã sentimentul anti-UE se ex-
tinde mult mai departe de spaþiul
traditional al Marii Britanii. Pe
mãsurã ce Marea Britanie se pre-
gãteºte pentru un referendum care
va decide dacã rãmâne sau nu în
clubul þãrilor din Uniunea Euro-
peanã, în care a intrat în 1973, un
studiu realizat pe mai bine de
10.000 de persoane din UE aratã
cã votanþi din Italia pânã în Polo-
nia ºi Grecia ºi-au pierdut încre-
derea în UE. În Franþa, una din cele
ºase þãri fondatoare, oamenii au în-
ceput sã fie mai euro-sceptici ºi mai
puþin favorabil ideii de Uniune Eu-
ropeanã, cu sondaje chiar sub cele
din Marea Britanie, în condiþiile
în care criza datoriilor din zona
euro ºi influxul de refugiaþi a înce-
put sã îºi spunã cuvântul. “Brita-
nicii nu sunt singurii care au dubii
legat de UE. Spaþiul comunitar
vede un suport popular din ce în ce
mai restrâns din partea statelor
membre principale”, a spus Bruce
Stokes, analist.

Cel puþin 22 de morþi ºi 70
de rãniþi, în douã atentate
cu maºini-capcanã în Irak

Cel puþin 22 de persoane au mu-
rit ºi alte 70 au fost rãnite ieri, în
douã atentate cu maºini-capcanã
în apropiere de Bagdad, capitala
irakianã, unul care a vizat un cen-
tru comercial din estul capitalei ºi
altul îndreptat asupra unui punct
militar de verificare la nord de Bag-
dad, relateazã Reuters, citând po-
liþia irakianã. Atacurile vin pe fon-
dul ofensivei forþelor irakiene din
Falluja, de unde încearcã sã alun-
ge militanþii reþelei Stat Islamic,
baza lor aflatã la vest de Bagdad.
O maºinã-capcanã a explodat într-
o zonã comercialã din Baghdad al-
Jadeeda, un cartier din estul capi-
talei, atac în urma cãruia au murit
15 persoane ºi au fost rãnite circa
50, a declarat un reprezentant al
poliþiei. Tot o maºinã-capcanã a
vizat ºi un punct militar de control
din Taji, la nord de Bagdad, fiind
uciºi ºapte militari ºi peste 20 rã-
niþi, a precizat aceeaºi sursã.

Circa 10.000 de imigranþi au murit sau sunt
daþi dispãruþi pe Marea Mediteranã de la înce-
putul anului 2014, dintre care 2.800 în prima
jumãtate a anului în curs, a anunþat Înaltul Co-
misariat al ONU pentru Refugiaþi. Potrivit da-
telor furnizate de UNHCR, circa 3.500 de per-
soane au murit sau sunt date dis-
pãrute în Marea Mediteranã în
2014, când numãrul refugiaþiilor
sirieni care se îndreptau spre Eu-
ropa a început sã creascã. Anul
trecut, s-au înregistrat 3.771 de
decese, la care se adaugã alte 2.800
în prima jumãtate a anului în curs
(ianuarie-iunie 2016), în încerca-
rea de a traversa Marea Meditera-
nã pentru a ajunge în Europa. Cir-
ca 330 de persoane ar fi decedat
într-unul dintre cele mai grave nau-
fragii pe Mediteranã, cel de sãptã-
mâna trecutã din apropierea insu-
lei elene Creta - la bordul unei bãrci
de 25 de metri s-ar fi aflat cel pu-

Interdicþie de a difuza meciurileInterdicþie de a difuza meciurileInterdicþie de a difuza meciurileInterdicþie de a difuza meciurileInterdicþie de a difuza meciurile
în aer liber pentru teraseleîn aer liber pentru teraseleîn aer liber pentru teraseleîn aer liber pentru teraseleîn aer liber pentru terasele

din Franþa pe durata Euro 2016din Franþa pe durata Euro 2016din Franþa pe durata Euro 2016din Franþa pe durata Euro 2016din Franþa pe durata Euro 2016
Proprietarii de baruri ºi restaurante din Franþa nu vor avea

autorizaþia de a amplasa ecrane TV în afara incintelor pe du-
rata campionatului Euro 2016 pentru difuzarea meciurilor,
din motive de securitate, în condiþiile în care existã riscul de
ameninþãri teroriste. Interdicþia vine pe fondul încercãrii de
întãrire a securitãþii în þarã, dupã ce serviciile secrete din mai
multe state au avertizat asupra producerii unor posibile atacuri
teroriste, în contextul instabilitãþii de securitate din Franþa. În
cadrul atentatelor de pe 13 noiembrie 2015 din Paris, soldate
cu 130 de morþi, singurul supravieþuitor al comandoului care a
executat atacurile, Salah Abdeslam, arestat în prezent în Fran-
þa, intenþiona sã se detoneze pe stadionul naþional (Stade de
France), dar s-a rãzgândit în ultima clipã. În schimb, o parte
din atacuri au vizat terasele ºi barurile situate în apropierea
stadionului. În baza acestei interdicþii, autoritãþile franceze sperã
sã descurajeze persoanele sã iasã în grupuri din casã pentru a
urmãri în aer liber meciurile din cadrul campionatului Euro
2016, care debuteazã în aceastã searã pe Stade de France cu
meciul România-Franþa. Doar în zonele publice desemnate
oficial pentru fani vor fi instalate ecrane în aer liber, a preci-
zat un reprezentant al Ministrului francez al Sporturilor.

Hamas revendicã atentatul de la Tel Aviv,
soldat cu ºase morþi ºi 16 rãniþi

Miºcarea islamistã Hamas a re-
vendicat atentatul comis miercuri
searã în centrul oraºului Tel Aviv,

incident soldat în total cu moar-
tea a ºase persoane, inclusiv a
celor doi autori ai atacului, infor-

meazã ziarul Times of Israel. Or-
ganizaþia fundamentalistã care
deþine controlul asupra teritoriu-
lui palestinian Fâºia Gaza a co-
municat ieri cã cei doi autori ai
atacului erau membri Hamas.
Patru persoane au fost ucise
dupã ce indivizi înarmaþi au des-
chis focul miercuri searã în zona
comercialã Sarona din Tel Aviv,
alte 16 persoane fiind rãnite. Cei
doi autori ai atacului cu mitralie-
re - militanþii palestinieni Muham-
mad ºi Khalid Muhamra - au fost
împuºcaþi mortal de serviciile de
securitate israeliene. Ieri, Israe-
lul a anunþat suspendarea permi-
selor de intrare de care 83.000

de palestinieni beneficiau cu oca-
zia Ramandanului, la o zi de la
atentatul comis într-o zonã co-
mercialã din oraºul Tel Aviv.
“Toate permisele de acces elibe-
rate cu ocazia Ramandanului, în
special cele destinate vizitelor
familiale (pentru palestinieni) din
Iudeea ºi Samaria sunt suspen-
date (...) 83.000 de permise sunt
prin urmare,suspendate”, a anun-
þat oraganismul pentru coordo-
narea activitãþilor israeliene pe
teritoriile palestiniene, COGAT.
Iudeea ºi Samaria este termenul
folosit de Guvernul israelian pen-
tru pentru Cisiordania, teritoriu
palestinian ocupat.

UNHCR: Circa 10.000 de imigranþi au murit
pe Marea Mediteranã de la începutul anului 2014

þin 700 de imigranþi, anunþa sãptãmâna trecu-
tã Organizaþia Internaþionalã pentru Migrare,
în baza mãrturiilor adunate de la supravieþui-
tori. Cei mai mulþi imigranþi care au ajuns în
Italia provin din Eritreea, Nigeria ºi Gambia,
în timp ce imigranþii care se îndreaptã spre

Grecia sunt, în mare parte, din Siria, Afganis-
tan ºi Irak. În prezent, în Grecia - principala
poartã de intrare a imigranþilor în Europa în
ultimul an - sunt 57,458 de imigranþi gãzduiþi
în centre de primire, dintre care 7.500 se aflã
în astfel de centre construite pe insule din Ma-

rea Egee. Pe fondul semnãrii acor-
dului UE-Turcia pe tema migraþiei,
prin care toþi imigranþii clandestini
ce ajung în Grecia din Turcia vor fi
trimiºi înapoi pe teritoriul turc, ºi a
închiderii rutei balcanice la jumãta-
tea lunii martie, numãrul extraco-
munitarilor care ajung în Grecia a
scãzut semnificativ, de la câteva mii
pe zi la 10-20 de imigranþi. În
schimb, ruta maritimã Libia-Italia a
început sã fie din ce în ce mai frec-
ventatã. Peste un milion de imigranþi
au ajuns în Europa în cursul anului
2015, la care se adaugã 206.000 de
sosiri în prima jumãtate a anului în
curs, potrivit ONU.
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Activitate Paranormalã.
Dimensiunea Spectralã

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

The Ghost Dimension are în
centru familia Fleeges - tatãl
Ryan (Chris J. Murray), mama
Emily (Brit Shaw) ºi fetiþa lor,
Leila (Ivy George). Odatã mutaþi
în casã nouã, descoperã în garaj
o camerã video ºi o cutie de
casete. Odatã ce privesc însã
prin camera video, încep sã
sesizeze în jur tot felul de eveni-
mente paranormale - inclusiv
reapariþia micilor Kisti ºi Katie.

Misterele Casei
Bantuite 2

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Lisa, Andy ºi micuþa Heidi
îºi cumparã o casã istoricã
în Georgia, însã la scurt
timp de la mutare încep sã
aparã fenomene ciudate. O
prezenþã neobisnuita le
face viaþa un calvar. Micuþa
Heidi începe sã vada fanto-
mele celor care au locuit în
aceastã casã. Pãrinþii încep
sã investigheze ºi aflã cã în
noua lor locuinþã au avut
loc crime în trecut.

Vrei sã te însori
cu mine?

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Când Margaret, un important
editor de carte din New York
riscã sã fie repatriatã în Canada
sa natalã, obiºnuitã sã gândeas-
cã rapid declarã cã este de fapt
logoditã cu asistentul ei, An-
drew, care nu bãnuieºte nimic ºi
pe care îl chinuie de mai mulþi
ani. El este de acord sã îi facã
jocul, dar impune câteva condiþii
proprii. Surprinzãtorul cuplu se
îndreaptã cãtre Alaska...

VINERI - 11 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Interes general
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
17:00 Ne vedem la TVR
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:30 Minutul de agricultura
22:40 O datã’n viaþã
00:00 Jurnal Euro
00:10 Repriza a treia
00:45 6 Gloanþe
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:40 Telejurnal
03:30 Tot ce conteazã
04:20 Magazin World Cup

RUSIA 2018
04:45 Ne vedem la TVR
05:35 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
13:20 Actual pe 2
14:00 Handbal feminin *

Campionatul European 2016.
Tragerea la sorþi a grupelor.

14:50 5 minute de istorie
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Naturã ºi aventurã
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Malaria
2009, Horror, Mister, Thriller
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dincolo de viitor
23:10 Fiica dispãrutã
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
00:50 Interzis, arestat, cenzurat
01:00 Cap compas

TVR 2

07:40 Pe platourile de filmare -
XIII, Ep. 23

08:10 Corul de bãieþi
09:55 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
11:30 Walesa
13:35 Dragoste ºi baschet
15:40 Rãzboi în cuplu
17:40 Filme ºi vedete - VIII, Ep. 24
18:15 Corul de bãieþi
20:00 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã
21:30 Interviul
23:25 12 încercãri 2
01:00 Tammy

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Toatã România vede

România
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Franþa – România
00:00 Toatã România vede

România
00:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:30 Ce spun românii (R)
02:30 La Mãruþã (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:30 Trandafirul negru (R)
03:30 Regina (R)
05:00 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

07:15 La Mãruþã (R)
08:15 La bloc (R)
10:45 Abracadabra (R)
13:15 Brusc, vara trecutã (R)
15:45 La bloc
18:00 Amicul Joey
20:30 Ziua cârtiþei
22:30 Misterele Casei Bantuite 2
2013, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
01:00 Ziua pãcãlelilor (R)
2008, SUA, Horror
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Vrei sã te însori cu mine?

2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste

23:00 iUmor (R)

01:30 Observator (R)

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Vacanþa Mare Best of

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu Stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Focus 14

15:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

15:30 Mondenii

2006, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Dosarele DNA (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Sexy Harem Ada-Kaleh

2001, SUA, Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 La TV (R)

2015, Comedie

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Toatã România vede
România
12:00 Cupa Meseriaºilor
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Magazin UEFA Euro 2016
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Fight Night:
România vs UK
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Fight Night:
România vs UK
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninvineri, 10 iunie - max: 27°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,5125 ............. 45125
1 lirã sterlinã................................5,7469....................57469

1 dolar SUA.......................3,9726........39726
1 g AUR (preþ în lei)........160,7706.....1607706

Cursul pieþei valutare din 10 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11vineri, 10 iunie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



12 / cuvântul libertãþii vineri, 10 iunie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
Primãria comunei Melineºti

anunþã scoaterea la concurs a
postului de “ªofer –pentru micro-
buzul ºcolar”,. Dosarele pentru în-
scrierea la concurs a candidaþilor
se depun în perioada 14.06.-
28.06.2016 ora 1400 la secretariatul
Primãriei comunei Melineºti. Con-
cursul se va desfãºura la sediul Pri-
mãriei comunei Melineºti ºi va con-
sta din 3 probe: - Proba scrisã se
va desfãºura în data de 06.07.2016
ora 0900 - Proba practicã se va des-
fãºura în data de 07.07.2016 ora 1000

- Proba interviu se va desfãºura în
data de 08.07.2016 ora 1000 Condi-
þii specifice: -studii medii liceale -
posesor al permisului de condu-
cãtor auto categoria B,C, D -sã
deþinã Certificat de pregãtire pro-
fesionalã a conducãtorului auto. -
sã deþinã Certificat de competenþã
profesionalã pentru transportul ru-
tier de persoane - sã deþinã cartela
conducãtorului auto Dosarul de
concurs trebuie sã conþinã: - Ac-
tul de identitate(copie xerox ºi ori-
ginal) - Cerere de înscriere la con-
curs - Diplomã de Bacalaureat(co-
pie legalizatã) - Permis de condu-
cere pentru ºofer profesionist va-
labil pentru autovehiculele din ca-
tegoriile B, C, D(copie xerox ºi ori-
ginal). - Cazier judiciar - Fiºa de ap-
titudine de la medical de speciali-
tate medicina muncii - Examen psi-
hologic - Acte de stare civilã(certi-
ficate de naºtere, certificate de cã-
sãtorie, (copie xerox ºi original) -
Curriculum vitae - Certificat de pre-
gãtire profesionalã a conducãto-
rului auto. - Cartela conducãtoru-
lui auto - Certificat de competenþã
profesionalã pentru transportul
rutier de persoane. - Dosar cu ºinã.
Relaþii la secretariatul Primãriei
Melineºti tel. 0251440042.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Podari organi-

zeazã la sediul din str.Dunãrii, nr.67, co-
muna Podari, judeþul Dolj, concurs de re-
crutare pentru ocuparea unei funcþii pu-
blice vacante: inspector debutant în ca-
drul Serviciului CBTIAIP- Compartimen-
tul Contabilitate-buget. Concursul se or-
ganizeazã în douã etape: în data de 11
iulie 2016, ora 10.00- proba scrisã, în data
de 13 iulie 2016, ora 10.00- proba inter-
viu. Pentru a putea participa la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã cu-
mulativ, urmãtoarele condiþii: 1.Condiþii
generale: conform art.54 din Legea
nr.188/1999, rerep, privind statutul func-
þionarilor publici. 2.Condiþii specifice
postului: studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã, în do-
meniul ºtiinþelor economice- contabili-
tate. Dosarele de înscriere se vor depu-
ne în termen de 20 de zile de la data pu-
blicãrii anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primã-
riei comunei Podari din str.Dunãrii nr.67,
com.Podari, judeþ Dolj. Informaþii supli-
mentare cu privire la documentele afe-
rente concursului, tematica ºi  bibliogra-
fia se afiºeazã la sediul instituþiei sau se
pot obþine la telefon 0251/339.155, Se-
cretariatul comisiei de concurs.

UAT Comuna Calopãr anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj- Fãrã
evaluarea impactului asupra mediului
ºi fãrã evaluare adecvatã pentru pro-
iectul „Asfaltare strãzi ºi uliþe de inte-
res local în Comuna Calopãr, judeþul
Dolj”, propus a fi amplasat în comuna
Calopãr, judeþul Dolj.  Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de Luni-Vineri, între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comentarii-
observaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT colete ºi
persoane din uºã în uºã.
Craiova – Belgia - Anglia.
Telefon: 0730/831.195.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament 2 ca-
mere zona Gãrii. Tele-
fon: 0746/041.448.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
1 Mai (Insulã) vis a vis
Fabrica Confecþii 3 deco-
mandate (boxã subsol),
vedere bilateralã, 59.000
Euro. Telefon: 0770/
401.726; 0770/970.565.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 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,
acces 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 Cra-
iova cu pomi, vie, grãdi-
nã flori. Telefon: 0727/
884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimni-
cu de Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/
608.131.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 10 iunie 2016

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

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

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

ANUNÞ

 Muzeul Olteniei Craiova  scoate  la concurs 4 posturi  vacante de  personal contractual dupã cum urmeazã :
-  4 posturi de muzeograf, grad profesional IA, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu

normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova ;
Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 10 iunie 2016, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa

ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul
Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

- 10 iunie 2016 – 21 iunie 2016, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului
Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 iunie 2016  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 05 iulie 2016  ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova,
Str. Madona Dudu nr.14;
- 08 iulie 2016, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova,
Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de înscriere vor fi
afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se
pot solicita la tel. 0251/417756.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 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.
Vând 100 familii  albine,
fagfuri – 35 lei / kg. Tele-
fon: 0764/059.095.
Vând plug nr. 5 pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Avantajos studiou, saltea
Relaxa, covor persan,
televizor color, pavilion,
lustre, lãmâi, piese Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Te-
lefon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 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 zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut
- 80 lei, cruce marmurã
scrisã 1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color Grun-
ding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 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 þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
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, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 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 calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor 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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII COM-
PENSARE CU PUNC-
TE ANRP. Telefon:
0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 came-
re, supermodern, mobi-
lat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
Ofer spre închiriere pe
termen lung proprietate
P+1 cu 9 camere ºi te-
rasã de 60 mp în Brã-
deºti, cu teren 8000 mp
deschidere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Izvarna.
Telefon: 0744/530.451.

Primesc în gazdã. Tele-
fon: 0762/850.986.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o fatã
20 - 25 ani pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0251/421.727.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.

PIERDERI
Pierdut carte de inter-
venþii ºi documnet cu
numãrul de ordine emis
de ANAF Craiova, pen-
tru casa de marcat DA-
TECS DP 50D seria de
fabricaþie 14041228. Se
declarã nule.
COMEMORÃRI

A mai trecut încã un
an de când buna
noastrã mamã, soa-
crã, bunicã ºi strãbu-
nicã de neînlocuit,
BORUZ PELAGHIA a
plecat pe un drum fãrã
întoarcere, lãsându-ne
cu  toate amintirile ºi
clipele frumoase trãite
alãturi de sufletul ei
cald ºi blând.Ne lip-
seºte mai mult ca ori-
când, iar de acolo de
unde este ne veghea-

zã ºi mai vine în câte
un vis, pentru cã ºtie
cã am iubit-o ºi nu o
vom putea uita nicio-
datã! Pioase amintiri,
buna noastrã mãicuþã!
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România ºi gazda Franþa deschid, în aceastã searã, a 15-a ediþie a Campionatului
European, Meciul, programat pe Arena Stade de France din St. Denis va debuta la

ora 22:00 ºi va putea fi urmãrit în direct la PRO TV ºi Dolce Sport 1.

Iordãnescu: “CunoaºtemIordãnescu: “CunoaºtemIordãnescu: “CunoaºtemIordãnescu: “CunoaºtemIordãnescu: “Cunoaºtem
Franþa. Nu vom juca defensiv”Franþa. Nu vom juca defensiv”Franþa. Nu vom juca defensiv”Franþa. Nu vom juca defensiv”Franþa. Nu vom juca defensiv”

Ziua zero a sosit! Cea mai
grandioasã arenã din Hexagon,
Stade de France, va fi în aceas-
tã searã martora deschiderii
Campionatului European, faþã în
faþã urmând sã se afle amfitrioa-
na Franþa ºi România. Un ade-
vãrat duel între David ºi Goliat,
tricolorii fiind creditaþi cu ºanse
extrem de mici în a obþine fie ºi
o remizã.

Fãrã meci oficial de la Cupa
Mondialã 2014, “Les Bleus” au
arãtat o extraordinarã formã
ofensivã în partidele de verifi-
care din 2016, patru la numãr ºi
toate câºtigate, însã au ºi pãcã-
tuit mult în defensivã, scãpând
fãrã gol doar în cea mai recentã
disputã, un 3-0, la Metz, cu Sco-
þia. Au fost, în rest, un 3-2 în
Olanda, un 4-2 cu Rusia ºi un
alt 3-2 cu Camerun.

De cealaltã parte, România,
neînvinsã în preliminarii ºi cu
cea mai bunã apãrare (doar douã
goluri), a spulberat acest mit în
testul din 29 mai cu Ucraina,
când a capotat cu 3-4, dupã o
serie de erori care mai de care
mai mari. Anterior, a mai fost o
remizã cu RD Congo, 1-1, ºi fi-
nalmente un succes reconfortant
cu Georgia, 5-1. O naþionalã
gruzinã care mai apoi avea sã
reuºeascã o victorie de senzaþie
în faþa Spaniei, 1-0 chiar la Ma-
drid. ªi România a jucat cu Spa-
nia în acest an, remizând alb la
Cluj-Napoca.

Ieri, la ultima conferinþã de
presã dinaintea meciului cu
Franþa, selecþionerul Anghel Iro-
dãnescu a declarat cã Franþa nu
are niciun secret ºi cã el ºi staff-
ul tehnic îi cunosc în cel mai
mic amãnunt pe jucãtorii lui Di-

dier Deschamps. Selecþionerul a
mai spus cã România nu va juca
defensiv pe Stade de France, ci
va aborda o tacticã echilibratã,
prin care va încerca sã exploa-
teze problemele din apãrarea
francezilor. Anghel Iordãnescu a
lãmurit ºi situaþiile lui Alibec ºi
Andone, cei doi atacanþi fiind
pregãtiþi pentru meciul de des-
chidere de la Euro 2016.

“Suntem încrezãtori, dorim
sã ne ridicãm la nivelul adversa-
rilor. Cunoaºtem Franþa, cu-
noaºtem forþa ofensivã, cunoaº-
tem individualitãþile, atât pe cei
23 din lot, cât ºi pe cei 11 care
vor juca. Suntem optimiºti ºi
sperãm sã facem o impresie
bunã.

Personal, consider cã un joc
cu Franþa este special. Trebuie
sã luãm în calcul tot ºi sã ºtim
exact ce vor arãta francezii. Re-
cunosc cã am avut câteva
ºedinþe video ºi analize cu jucã-
torii. Dorim sã facem jocul pe
care ni l-am propus. Încercãm
sã ne ridicãm la nivelul Franþei,
dar dorim sã facem acest lucru
prin ceea ce ºtim ºi calitãþile ju-
cãtorilor noºtri.

Mi-ar fi greu sã fac o com-
paraþie cu celelalte mari forþe
europene, dar Franþa e printre
favoritele turneului. Germania,
Spania sau Anglia pot ridica pre-
tenþia de a deveni campioanã eu-
ropeanã. Franþa are jucãtori de
calitate, de mare valoare, care
joacã în Liga Campionilor sau
Europa League. E o echipã de
milioane, sute de milioane de
euro, sã fiu ºi mai corect. Au un
joc ofensiv, bine pus la punct.
Va fi una dintre favoritele tur-
neului. Ne aºteptãm sã înceapã

în forþã, va fi o presiune mare
ºi pe bãieþii noºtri, pentru cã des-
chid competiþia ºi joacã în faþa
unui stadion plin.

I-am pregãtit pe jucãtori, sunt
încrezãtori, au experienþa sã
treacã peste momentele de pre-
siune ºi de dominare la care vom
fi, probabil, supuºi. Mergem pe
linia pregãtitã în ultima perioa-
dã, nu dorim sã jucãm defensiv,
dorim sã avem un joc echilibrat
prin care sã punem probleme
francezilor, cunoscând faptul cã
Franþa are multe probleme ne-
rezolvate în defensivã.

Avem doi jucãtori cu proble-
me de sãnãtate la mânã, Alibec
ºi Andone. Staff-ul medical ne-
a asigurat însã cã nu vor fi pro-
bleme ºi pot evolua.

Linia de atac a Franþei este pu-
ternicã, oricare dintre jucãtorii
lor poate face diferenþa. Din
acest punct de vedere noi sufe-
rim, nu avem individualitãþi,
avem un grup de jucãtori ºi or-
ganizare defensivã”, a spus An-
ghel Iordãnescu.

Chiricheº, Pintilii
ºi Tãtãruºanu,

discursuri aproape
indentice:

“E meciul carierei
noastre”

La conferinþa de presã, din
rândul jucãtorilor au participat
Vlad Chiricheº, Mihai Pintilii ºi
Ciprian Tãtãruºanu. Cãpitanul
naþionalei, cel mai scump român
transferat vreodatã din Liga 1,

spune cã emoþiile sunt mari. ”Cu
siguranþã e meciul carierei noas-
tre, ne dorim foarte mult sã în-
cepem cu bine acest european,
sã avem o atitudine bunã. Le-
gat de siguranþa noastrã, cred
cã cei din organizarea turneului
se ocupã de asta. Ne simþim în
siguranþã ºi sperãm sã fie aºa
pânã la finalul turneului”, a afir-
mat fotbalistul lui Napoli. Cel
care va purta banderola de cã-
pitan în meciul contra gazdelor
a mai spus cã ”Un mesaj pen-
tru suporteri? Sã ne susþinã, sã
ne împingã de la spate. Vrem
sã îi auzim pe Stade de Fran-
ce. Sã descriu EURO într-un
cuvânt? Emoþie!”

Mihai Pintilii a continuat în

”Am mai jucat pe stadioane pline, aºa cã pentru noi nu este o
presiune în plus. E o plãcere sã joci pe o asemenea arenã, în tribu-
nele cãreia sunt convins cã vor fi foarte mulþi români. Va fi un meci
greu pentru noi, jucãm cu echipa gazdã, o echipã valoroasã. Dar
suntem pregãtiþi, nu trebuie sã ne sperie nimic, niciun meci nu este
imposibil de câºtigat.”

Gabriel Torje.

”Meciul cu Franþa ete cel mai greu. Participarea mea la Euro 2008
mã va ajuta sã-mi gestionez emoþiile. Întâlnim cel mai puternic ad-
versar din grupã, care va avea mulþi fani alãturi.”

Rãzvan Raþ.

nota cãpitanului sãu. ”E cea mai
mare satisfacþie sã fiu aici, la
Campionatul European. Vrem ca
fanii sã creadã în noi aºa cum
credem ºi noi în ºansa noas-
trã”, a spus mijlocaºul Stelei
care, mai apoi, a descris pre-
zenþa sa la EURO printr-un
s ingur  cuvân t :  ”bucur ie !” .
Portarul naþionalei a recunos-
cu t  cã  impor tan þa  pa r t ide i
este, ca ºi în cazul colegilor,
una foarte mare. Totuºi, Tã-
tãruºanu a þinut sã nuanþeze:
”Este un meci important, dar
nu mai important decât cele-
lalte douã din grupã. Este mai
special pentru cã este meciul de
deschidere, pânã în acest mo-
ment este meciul carierei mele”.

Formaþii probabile

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).

Tãtãruºanu – Sãpunaru,
Grigore, Chiricheº (cpt),
Raþ – Pintilii, Hoban – Adi Popa, Stan-
ciu, B. Stancu – Andone.

Selecþioner: Anghel Iordãnescu.

Lloris (cpt) – Sagna,
Rami, Koscielny, Evra –

Pogba, Kanté, Matuidi – Griez-
mann, Giroud, Payet.

Selcþioner: Didier Deschamps.
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Pagini realizate de MARIUS CÎRSTOV

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie, 22:00: Franþa – ROMÂNIA
11 iunie, 16:00: Albania – Elveþia
15 iunie, 19:00: ROMÂNIA – Elveþia
15 iunie, 22:00: Franþa – Albania
19 iunie, 22:00: Elveþia – Franþa
19 iunie, 22:00: ROMÂNIA – Albania

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara Galilor, Slovacia

11 iunie, 19:00: Þara G. – Slovacia
11 iunie, 22:00: Anglia – Rusia
15 iunie, 16:00: Rusia – Slovacia
16 iunie, 16:00: Anglia – Þara G.
20 iunie, 22:00: Slovacia – Anglia
20 iunie, 22:00: Rusia – Þara G.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda de Nord
12 iunie, 19:00: Polonia – Irlanda N.
12 iunie, 22:00: Germania – Ucraina
16 iunie, 19:00: Ucraina – Irlanda N.
16 iunie, 22:00: Germania – Polonia
21 iunie, 19:00: Irlanda N. – Germania
21 iunie, 19:00: Ucraina – Polonia

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie, 16:00: Turcia – Croaþia

13 iunie, 16:00: Spania – Cehia

17 iunie, 19:00: Cehia – Croaþia

17 iunie, 22.00: Spania – Turcia

21 iunie, 22:00: Croaþia – Spania

21 iunie, 22:00: Cehia – Turcia

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie, 19:00: Irlanda – Suedia

13 iunie, 22:00: Belgia – Italia

17 iunie, 16:00: Italia – Suedia

18 iunie, 16:00: Belgia – Irlanda

22 iunie, 22:00: Suedia – Belgia

22 iunie, 22:00: Italia – Irlanda

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie, 19:00: Austria – Ungaria

14 iunie, 22:00: Portugalia – Islanda

18 iunie, 19:00: Islanda – Ungaria

18 iunie, 22:00: Portugalia – Austria

22 iunie, 19:00: Islanda – Austria

22 iunie, 19:00: Ungaria – Portugalia.

Important, dar nu decisiv. Aºa a
caracterizat selecþionerul Franþei,
Didier Deschamps, meciul contra
României.

“Obiectivul a fost întotdeauna
acest 10 iunie. De doi ani mã gân-
desc la meciul de deschidere. Con-
textul este unul special ºi trebuie
sã gestionãm bine situaþia. Acest
meci nu este decisiv, dar este foar-
te important. Ne poate lansa. Este
un rendez-vous fabulos, în care nu
e loc de reþineri, de ezitãri. Dupã
aceea va fi o luptã pentru putere
cu adversarul nostru”, a declarat
Deschamps pentru L’Equipe.

Fostul cãpitan al “cocoºilor” din
1998 ºi 2000, când Franþa a cuce-
rit titlul mondial ºi pe cel european,
e încântat de susþinerea de care au
parte jucãtorii sãi înaintea turneu-
lui final.

“Este magnific. O susþinere de o

Deschamps: “Meci important,Deschamps: “Meci important,Deschamps: “Meci important,Deschamps: “Meci important,Deschamps: “Meci important,
dar nu decisiv”dar nu decisiv”dar nu decisiv”dar nu decisiv”dar nu decisiv”

De-a lungul istoriei, România a întâlnit
Franþa de 15 ori, iar bilanþul este de 3
victorii, 5 remize ºi 7 înfrângeri. Toate
succesele tricolorilor au venit în meciuri
amicale, iar ultimul dateazã din 1972, când
actualul selecþioner, Anghel Iordãnescu ºi
Cornel Dinu înscriau pentru o victorie cu
2-0 pe “23 August”. România a mai fost
prezentã, pânã acum, la patru ediþii de CE,
iar în douã dintre ocazii au debutat tot în
compania Franþei, 0-1 în 1996, la
Newvastle, ºi 0-0 în 2008, la Zurich.
Ultima disputã dintre cele douã dateazã din
toamna lui 2011 ºi a contat pentru prelimi-
nariile Europeanului din anul urmãtor, scor
0-0 într-un meci prilejuit de inaugurarea
Arenei Naþionale.

Anghel Iordãnescu este aproape cel mai prost plãtit selecþioner
de la EURO, plasându-se pe penultima poziþie, a 23-a, cu un salariu
de 92.000 de lire sterline anual. Leonid Slutsky, antrenorul Rusiei,
câºtigã mai puþin, fiind plãtit doar cu bonusuri de performanþã. Li-
der la acest capitol este reprezentantul celui mai scump campionat,
Roy Hodgson, care pentru funcþia de selecþioner al Angliei câºtigã
3,5 milioane de lire sterline pe an.

La nivelul grupei noastre, primul e francezul Didier Deschamps,
remunerat de Federaþia de la Paris cu 1,3 milioane (locul 6 la gene-
ral). Croato-bosniacul de pe banca Elveþiei, Vladimir Petkovic, în-

Ladislau Boloni, un fin cunoscãtor al fot-
balului francez, a acordat un interviu pentru
publicaþia Vosges Matin, în care a vorbit
despre naþionala României.

Boloni a declarat cã România poate pune
probleme, mai ales datoritã faptului cã are
pe bancã un selecþioner obiºnuit cu aerul de
la turneele finale: ”Eu nu sunt permanent în
contact cu naþionala, dar, desigur, îl ºtiu per-
fect pe Iordãnescu. Este un antrenor cu
mare experienþã ºi asta conteazã. A jucat la
Cupa Mondialã, el ºtie cum e atmosfera. A
fost director tehnic la naþionalã, dar FRF i-a
cerut, de asemenea, sã fie antrenor. Cred cã
a fost o decizie bunã. Stilul lui de joc este un

asemenea amploare nu am mai în-
tâlnit niciodatã înaintea unei mari
competiþii. Toatã aceastã dovadã de
iubire nu poate decât sã-i impulsio-
neze pe jucãtori. Am încredere de-
plinã în toþi cei 23 de jucãtori care
sunt aici, iar ei ºtiu acest lucru”, a
mai spus Didier Deschamps.

Fostul antrenor al lui Monaco,
Juventus ºi Marseille a dezvãluit cã
ºtie “de ceva timp” 11-le pe care îl
va trimite în teren împotriva Ro-
mâniei.

Franþa a cucerit trofeul la ulti-
mele douã turnee finale pe care le-
a gãzduit: Europeanul din 1984 ºi
Mondialul din 1998.

7 trofee are Didier Deschamps
în palmaresul de antrenor, cinci
dintre ele cu Marseille, singura
echipã cu care a cucerit ºi titlul

Douã titluri europene are Franþa
în palmares, în 1984 ºi 2000

Istoricul întâlnirilor directe dintre România ºi Franþa
12 Iun. 1932 România – Franþa 6-3 Amical
22 Mar. 1967 Franþa – România 1-2 Amical
30 Apr. 1969 Franþa – România 1-0 Amical
28 Apr. 1970 Franþa – România 2-0 Amical
08 Apr. 1972 România – Franþa 2-0 Amical
23 Mar. 1974 Franþa – România 1-0 Amical
08 Oct. 1994 Franþa – România 0-0 Preliminarii Euro 1996
11 Oct. 1995 România – Franþa 1-3 Preliminarii Euro 1996
10 Iun. 1996 România – Franþa 0-1 Euro 1996
13 Feb. 2002 Franþa – România 2-1 Amical
09 Iun. 2008 Franþa – România 0-0 Euro 2008
11 Oct. 2008 România – Franþa 2-2 Preliminarii CM 2010
05 Sep. 2009 Franþa – România 1-1 Preliminarii CM 2010
09 Oct. 2010 Franþa – România 2-0 Preliminarii Euro 2012
06 Sep. 2011 România – Franþa 0-0 Preliminarii Euro 2012

N-am învins vreodatã Franþa într-un joc oficial!

Boloni, în presa francezã: “România
poate trece de grupe, dar nu mai mult”

amestec între siguranþã ºi realizãri tehnice,
cu o bunã organizare. El însuºi a fost un
jucãtor foarte tehnic. La fel e ºi ca antre-
nor”, a spus Boloni, cel care a fost coleg cu
Iordãnescu la Steaua.

Antrenorul care l-a descoperit pe Cristia-
no Ronaldo le-a mai mãrturisit francezilor
cã nu avem talente deosebite, motiv pentru
care nu putem avea prea mari speranþe de la
acest turneul final: ”Nu sunt mari talente,
dar sunt jucãtori buni. În plus, nu îi puteþi
gãsi la marile cluburi care joacã în Liga Cam-
pionilor. Nu este o coincidenþã. În aceste
condiþii, cred cã România poate ieºi din gru-
pã, dar nu mai mult.”

Topul salariilor selecþionerilor! Iordãnescu e penultimul
caseazã 575.000 de lire sterline (locul 11), iar italianul care conduce
destinele Albaniei, Gianni de Biasi, primeºte 154.000 (locul 20 la
general).

Primele 10 poziþii aratã astfel: 1. Roy Hodgson (Anglia) – 3,5
mil., 2. Antonio Conte (Italia) – 3,15 mil, 3. Fatih Terim (Turcia) –
2,7 mil., 4. Joachim Loew (Germania) – 2,15 mil., 5. Vicente Del
Bosque (Spania) – 2 mil., 6. Didier Deschamps (Franþa) – 1,3 mil.,
7. Marcel Koller (Austria) – 1,15 mil., 8. Martin O’Neill (Irlanda) –
1 mil., 9. Fernando Santos (Portugalia) – 962 mii, 10. Bernd Storck
(Ungaria) – 770 mii.
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La prezentarea sa în calitate de
antrenor principal la CS Universi-
tatea Craiova, Gheorghe Mulþes-
cu a declarat îºi doreºte sã readu-
cã echipa din Bãnie în Europa, ob-
iectivul fiind intrarea în play-off ºi
ocuparea unei poziþii pe podium la
finalul campionatului. „Smurd”
pretinde cã nu din vina sa a avut
mandate destul de scurte în ultimii
ani la echipele pe care le-a con-
dus, ci din vina conducãtorilor de
club, el neacceptând intervenþiile
acestora la echipã. „Pe mine m-a
convins proiectul ºi numele Uni-
versitatea Craiova sã vin aici. Mã
simt un privilegiat cã am fost ales
sã lucrez la Universitatea Craio-
va, cel mai mare club de fotbal din
provincie ºi unul dintre cele mai
mari din România. Mã interesea-
zã performanþã, am trecut banii în
subsidiar, urmând sã am bonusuri
în funcþie de rezultatele pe care le
vom avea. Vrem sã intrãm în play-

off, obiectivul fiind locurile 1-3.
Este un privilegiu sã readucem
Craiova în Europa. Cunosc destul
de bine lotul, vom miza pe elemen-
tul autohton ºi vom aduce întãriri
pe posturile-cheie, pe criterii de
valoare. Am avut rezultate la toa-
te echipele la care am fost ºi dacã
am stat destul de puþin nu a fost
din vina mea, ci fiindcã nu am ac-
ceptat imixtiuni din partea condu-
cãtorilor. La Craiova am primit
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garanþii cã nu se va întâmpla acest
lucru” a declarat Gigi Mulþescu.

Noul antrenor al Craiovei spu-
ne cã vor fi aduºi 5 jucãtori în
vara aceasta la Universitatea: un
portar, un fundaº dreapta, un sto-
per de picior stâng, un play-ma-
ker ºi un atacant. Despre plecãri,
certe sunt despãrþirile de Iliev,
Achim, Curelea ºi Ferfelea, iar
restul se vor decide atunci când
vor fi înfãptuite transferurile.

Tehnicianul Universitãþii apre-
ciazã cã Andrei Ivan are calitãþi-
le necesare sã joace la Euro: „An-
drei Ivan este un jucãtor decisiv
al echipei, dar grupul este cel mai
important. Dintr-un grup puternic
se nasc ºi vedetele, care trebuie
sã se supunã interesului clubului.
Obiectivul nostru, al tuturor, este
sã ajungem într-o cupã europea-
nã. Nu am spus: accederea în
play-off, care este o condiþie de
bazã, dar nu suficientã. În opinia

mea, Ivan este peste vârfurile de
acum de la naþionalã. Are vite-
zã, tehnicã, dar l-au tras înapoi
ultimele meciuri. Nefiind la Euro,
i s-a fãcut o nedreptate atât lui
Ivan, cât ºi clubului. A fost con-
vocat, echipa a fost privatã de
aportul lui pentru realizarea ob-
iectivului: accederea în cupele
europene. Asta m-a deranjat
foarte mult. Dacã l-ai luat,
opreºte-l“.

Colaboratorii lui Gigi Mulþescu
la Craiova vor fi: Daniel Timofte,
antrenor secund, Cãtãlin Mulþes-
cu, antrenor cu portarii ºi Ion Co-
lonel, preparator fizic. Fostul pre-
parator fizic, Cornel Blejan, ºi fos-
tul antrenor cu portarii, Silviu

Lung, vor rãmâne în cadrul clu-
bului. Lotul Craiovei se va reuni
luni, 13 iunie.

Marcel Popescu:
„M-am întors la clubul
cu care am câºtigat trofee”

Marcel Popescu a început cu
un discurs despre ceea ce înseam-
nã Universitatea Craiova ºi cum
îºi propune el sã o scoatã din me-
diocritate, dar s-a împleticit când

a venit rândul sã rãspundã între-
bãrilor care vizau declaraþiile sale
din urmã cu câþiva ani, când o ca-
taloga drept „clonã” pe echipa la
care s-a angajat acum. Marcel Po-
pescu pretinde cã, fiind plecat prin
þarã, nu a mai ºtiut care este Uni-
versitatea Craiova ºi a confundat-
o cu echipa lui Mititelu, luându-se
„dupã presã”. Pânã la urmã, ac-
tele ºi decizia instanþelor l-au lã-
murit pe fostul impresar, care spu-
ne cã este pregãtit sã readucã
ªtiinþa pe culmile gloriei.

„Mã bucur cã dupã 25 de ani
mã reîntorc acasã ºi gãsesc o si-
tuaþie clarã. M-am întors la clubul
de unde am plecat, la clubul cu
care am câºtigat Cupa ºi campio-
natul, campionatul de tineret ºi de
juniori în acelaºi an. Începând de
ieri lucrurile sunt foarte clare, exis-
tã un singur club, existã doar clu-
bul Universitatea Craiova, sentin-
þa datã de Curtea de Apel Bucu-
reºti este definitivã ºi executorie.
Ca ºi mass-media, ºi eu am fost
indus în eroare. Dar m-au lãmurit
actele: certificatul de naºtere ºi
decizia justiþiei. În 1994 s-a rupt
din clubul mamã Universitatea
Craiova secþia de fotbal, care nu
a avut acoperire juridicã, fapt care
astãzi se confirmã. Ce m-a lãmu-
rit sã vin la Universitatea Craiova:
faptul cã de 25 de ani Craiova nu
mai cocheteazã cu marea perfor-
manþã, faptul cã am fãcut mare
performanþã unde am fost, iar întoar-
cerea mea la clubul de la care am
plecat în fotbalul mare probeazã cã
nimic nu e întâmplãtor în viaþã. Uni-
versitatea Craiova a avut identitate
tot timpul. Substituirea de persoanã
a fost fãcutã în partea cealaltã. Acolo
s-a indus cã Universitatea este ne-
legitimã. Universitatea Craiova, cea

care existã acum ºi al cãrui condu-
cãtor sunt începând de astãzi, a
existat în permanenþã“.

Marcel Popescu a vorbit ºi de-
spre obiectivele în noua funcþie:
„Prezenþa în play-out îl consider
ultimul accident nefericit din viaþa
celui mai mare club din provincie.
În ºase luni vom avea la Craiova
un stadion de talie europeanã, care
trebuie sã genereze energii, sã ca-
paciteze toatã zona. Partea admi-
nistrativã are cu totul alte obligaþii.
Echipa este a oraºului, este Uni-
versitatea Craiova ºi obiectivul ei
este întoarcerea în marea perfor-
manþã. Noul antrenor, Gheorghe
Mulþescu, a venit lângã mine toc-
mai pentru acest lucru. Numele
Craiovei nu poate fi asociat cu
mediocritatea, rãmânerea în prima
ligã nu poate constitui un jubileu
sau un moment de euforie. Craio-
va este un nume cu o rezonanþã
europeanã, care, din pãcate, era
aproape sã disparã. Ca sã pornim
la un rãzboi, care va fi o întrecere
sportivã corectã, trebuie sã termi-
nãm la nivelul oraºului Craiova cu
rãzboiul civil þinut artificial în pi-
cioare, printr-o tehnicã de dezifor-
mare care a rupt în douã un oraº,
a bãgat în ceaþã o galerie minuna-
tã. Pentru cã, dupã 25 de ani pe-
trecuþi în þarã cu succes, ºtiu cã
Universitatea nu are simpli supor-
teri, are fanatici. Craiova nu a mu-
rit, Craiova sutã la sutã va deveni
o forþã a fotbalului românesc”.

Ciudatã a fost decizia clubului
din Bãnie, care a impus o limitã de
întrebãri ziariºtilor ºi a scurtat cât
a putut conferinþa de presã, în con-
diþiile în care CS Universitatea
Craiova pretinde cã existã trans-
parenþã, deschidere ºi se promo-
veazã ca fiind “echipa oraºului”.
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