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Cum era de aºteptat, primii pro-
ducãtori de tomate româneºti, pro-
duse prin Programul de sprijin
pentru tomate cultivate în spaþii
protejate, din judeþul Dolj, au li-
vrat marfa cãtre pieþele din Ro-
mânia. Dintre aceºtia, trei fer-
mieri, doi din bazinul legumicol
Poiana Mare ºi unul din Iºalniþa,
au scos la vânzare primele roºii
autohtone pe pieþele din Caran-
sebeº ºi Sibiu. Legumicultorii pre-
cizaþi mai sus au recoltat pânã
acum peste 4.000 kg de tomate,
pe care le-au valorificat la preþuri
cuprinse între 10 ºi 20 de lei/kg.

Zilele Universitãþii de Medicinã
ºi Farmacie
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Într-un fel, la o vârstã înain-
tatã, premierul britanic Theresa
May s-a jucat, nepermis pen-
tru un politician versat, „cu fo-
cul”. N-a crezut „în ruptul ca-
pului” cã poate pierde pariul
de a obþine o majoritate con-
fortabilã, în Parlamentul bri-
tanic, unde deþinea deja ma-
joritatea absolutã, în urma
unor alegeri anticipate desfã-
ºurate în alte circumstanþe
decât cele existente în mo-
mentul anunþãrii lor. Fiindcã
multe s-au întâmplat de
atunci pânã joi 8 iunie a.c., în-
registrându-se inclusiv douã
atacuri teroriste.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Când vãd ce se-ntâmplã, Po-
pescule, mi-amintesc versul lui
Eminescu: „Unde eºti tu, Þepeº
Doamne?”.

Urmare a demisiei primarului Lia
Olguþa Vasilescu, care a optat pentru
un mandat de parlamentar ºi, ulterior,
de ministru, funcþia de primar al mu-
nicipiului Craiova a devenit vacantã.
Situaþia nu este singularã. La nivelul
întregii þãrii sunt 49 de oraºe ºi mu-
nicipii unde, mâine, 11 iunie, se vor
organiza alegeri locale parþiale, din-
tre care cele mai importante sunt
Craiova ºi Târgu Jiu.

Cele 173 de secþii de votare vor fi
deschise în Craiova, pentru cei pes-
te 260.000 de alegãtori, iar pe lista
propunerilor vor figura Aniºoara
Stãnculescu (ALDE), Mihail Genoiu
(PSD), Mario Ovidiu Oprea (PNL),
Dumitru Cãlina (PMP), Adrian Pris-
nel (USR), Sorin Preda-Nica (PNR),
Lucian-Bernd Sãuleanu – candidat in-
dependent ºi Emil Mladin – candidat
independent.

Vor fi alegeri locale parþiale ºi în co-
muna Iºalniþa. Fostul primar Ovidiu
Flori candideazã, din nou, pentru re-
luarea mandatului la care a renunþat,
prin plecarea la Ministerul Transpor-
turilor ca ministru secretar de stat, de
unde a demisionat la scurtã vreme. În
aceastã localitate aproximativ 3.300 de
alegãtori sunt aºteptaþi sã-ºi exprime
opþiunea electoralã.

VALENTIN CEAUªESCU
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135.000 de elevi

s-au înscris anul

acesta la sesiunea

Bacalaureatului
135.000 de elevi s-au înscris

anul acesta la sesiunea Baca-
laureatului, dintre care
115.958 sunt absolvenþi ai
promoþiei 2017, iar 19.537
sunt din seriile anterioare, a
anunþat ministrul Educaþiei,
Pavel Nãstase. Elevii de clasa
a XII-a au susþinut, ieri,
evaluarea competenþelor
digitale, dupã evaluarea oralã
a competenþelor la limba
românã. Probele scrise, care
sunt ºi cele mai importante,
vor începe pe 26 iunie, iar
rezultatele finale vor fi afiºate
pe 10 iulie.

Marþi, Bacalaureatul a
debutat cu proba oralã la
limba ºi literatura românã. La
aceste probe, candidaþii nu
primesc note, ci calificative.
Cel mai slab calificativ este cel
de “utilizator începãtor”,
urmat de “utilizator mediu”,
“utilizator avansat” ºi “utiliza-
tor experimentat”.

Cele mai importante probe
ale examenului de Bacalaureat
sunt cele scrise. Pe 26 iunie,
absolvenþii de liceu dau exame-
nul scris la românã, urmat, pe
28 iunie, de proba obligatorie
de profil, adicã, matematicã
sau istorie ºi ultima probã este
cea la alegere, în funcþie de
specializare ºi este susþinutã pe
30 iunie.

Rezultatele finale vor fi
afiºate pe data de 10 iulie, dupã
rezolvarea contestaþiilor. Potrivit
Metodologiei de organizare a
examenului de Bacalaureat,
candidaþii care sunt prinºi
fraudând aceastã evaluare nu
vor mai avea dreptul sã se
înscrie în urmãtoarele douã
sesiuni. Elevii au dreptul sã
susþinã examenul de bacalau-
reat, fãrã taxã, de cel mult douã
ori. Prezentãrile ulterioare la
examen sunt condiþionate de
achitarea unor taxe.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
discutat joi, în cadrul întâlnirilor
de la Congresul SUA, despre sim-
plificarea procesului în ceea ce
priveºte VisaWaiver ºi a primit asi-
gurãri din partea senatorilor ºi
membrilor Camerei Reprezentan-
þilor cã sprijinã ridicarea vizelor
pentru România. 

„Preºedintele României a evi-
denþiat ºi importanþa realizãrii de
progrese concrete pentru inclu-
derea României în programul Vi-
saWaiver. Atât senatorii, cât ºi
membrii Camerei Reprezentanþi-
lor au asigurat cã sprijinã ridica-
rea vizelor pentru România ºi cã
existã un grup de lucru bi-parti-
zan care face toate eforturile po-
sibile pentru gãsirea unor soluþii
care, în limitele legislaþiei ameri-
cane curente, ar putea simplifica procesul de
accedere la acest program”, precizeazã Admi-
nistraþia Prezidenþialã.

De asemenea, oficialii au discutat relaþia
dintre Uniunea Europeanã ºi Statele Unite ale
Americii, Klaus Iohannis subliniind cã Româ-
nia susþine întãrirea relaþiei transatlantice.
ªeful statului român a evidenþiat ºi oportuni-
tãþile de extindere a parteneriatului economic
dintre România ºi SUA.

„Preºedintele Klaus Iohannis a subliniat ca-
pacitatea României de a contribui în mod con-

Premierul Sorin Grindeanu a decis, ieri, re-
tragerea de pe ordinea de zi a ºedinþei de Gu-
vern a proiectului privind modificarea coduri-
lor penale, pentru ca acesta sã fie completat ºi
cu respectarea ultimei decizii a CCR privind

Schimbarea Guvernului Grindea-
nu nu va genera o crizã politicã, a
declarat, ieri, Liviu Dragnea. Liderul
PSD a adãugat: “Dar nu cred cã
ajungem acolo. Sau... cine ºtie?”. El
a arãtat cã discuþiile despre schim-
bãri în Guvern se vor face dupã fi-
nalizarea raportului de evaluare, care
va avea loc duminicã seara. “În
acest moment exclud orice discuþie
despre schimbãri. Numai dupã ce
vom avea raportul de evaluare, atunci
vom discuta în partid. Dacã va fi

Discuþii în Congresul SUA despre ridicarea vizelorDiscuþii în Congresul SUA despre ridicarea vizelorDiscuþii în Congresul SUA despre ridicarea vizelorDiscuþii în Congresul SUA despre ridicarea vizelorDiscuþii în Congresul SUA despre ridicarea vizelor
pentru românii care cãlãtoresc în Statele Unitepentru românii care cãlãtoresc în Statele Unitepentru românii care cãlãtoresc în Statele Unitepentru românii care cãlãtoresc în Statele Unitepentru românii care cãlãtoresc în Statele Unite

cret la întãrirea relaþiei transatlantice, sublini-
ind cã o relaþie puternicã dintre SUA ºi UE este
vitalã pentru viitorul comunitãþii ºi civilizaþiei
democratice. Preºedintele României a eviden-
þiat ºi oportunitãþile concrete de extindere a
cooperãrii Parteneriatului Strategic, în special
pe palier economic, þinând cont de mediul in-
vestiþional atractiv din România, care anul tre-
cut a avut cea mai mare creºtere economicã
din UE, dar ºi de posibilitatea stimulãrii intere-
sului oamenilor de afaceri români pentru piaþa
americanã, care este tot mai pronunþat”, mai

precizeazã Preºedinþia.
Preºedintele Klaus Iohannis s-a întâl-

nit, în cadrul vizitei la Congresul SUA cu
Preºedintele pro-tempore al Senatului
SUA, Orrin Hatch, ºi alþi membri ai Se-
natului SUAý (Senatorii Ron Johnson ºi
Ben Cardin), precum ºi cu membri ai Ca-
merei Reprezentanþilor (Robert Aderholt,
Tim Walberg, Jackie Walorski, Devin
Nunes, Col Paul Cook, Mike Rogers,
Dana Rohrabacher,ý George Holding ºi
Jim Banks), în cea mai mare parte membri
ai Grupului de Prietenie (,,Caucus-ul’’)
pentru România din Congresul american,ý
împreunã cu co-presedintele Grupului,
Michael Turner.ý

Cu ocazia întrevederilor la Congres, a
fost organizatã o ceremonie de decorare
de cãtre Preºedintele României a cinci
membri ai Congresului SUA, cu Ordinul
Naþional „Steaua României”. Michael Tur-

ner, co-preºedinte al Grupului de prieteni ai
României din Congresul Statelor Unite ale Ame-
ricii, Devin Nunes, preºedintele Comitetului
pentru informaþii din Camera Reprezentanþi-
lor, Mike Rogers, preºedinte al Subcomitetu-
lui pentru forþe strategice, Jackie Walorski,
membru în Grupul de prietenie pentru Româ-
nia ºi Robert Aderholt, membru în Grupul de
prietenie pentru România, au primit distincþii-
le pentru ”eforturile constante depuse în spri-
jinul aprofundãrii relaþiei bilaterale de Partene-
riat Strategic dintre România ºi SUA”.

Dragnea, despre schimbarea Guvernului:
„Nu cred cã ajungem acolo. Sau... cine ºtie?”

nevoie sã facem schimbãri în Gu-
vern, le vom face pentru a îmbunã-
tãþi implementarea programului de
guvernare”, a spus Dragnea. El a
arãtat cã în PSD existã nu doar “pe-
pinierã”, ci ºi “pãdure” din care sã
fie selectaþi potenþialii înlocuitori ai
actualului premier. Astfel, întrebat
dacã existã în PSD pepinierã de li-
deri potenþiali înlocuitori pentru Grin-
deanu, Dragnea a rãspuns: “PSD e
un partid mare. Are nu numai pepi-
nierã, are ºi pãdure”.

„Nu exclud o discuþie privind
invitarea UDMR la guvernare”

Întrebat, ieri, dacã CExN al
PSD, care va avea loc sãptãmâna
viitoare, poate lua în discuþie invi-
tarea UDMR la guvernare, Drag-
nea a rãspuns: “CExN poate lua în
discuþie multe lucruri. La ora asta
nu am discutat în partid despre
aceastã posibilitate, deocamdatã,
dar eu nu exclud”. “UDMR a fost
pentru oricine un partener de gu-

vernare eficient ºi serios. Nu am
avut o discuþie aplicatã despre o
invitaþie efectivã de a intra în Gu-
vern, dar nu exclud (aceastã posi-
bilitate, n.r.). Asta nu înseamnã cã
nu putem sã avem o discuþie în
perioada urmãtoare”, a adãugat
Dragnea. Liderul PSD a mai spus
cã UDMR a propus întotdeauna
oameni buni ºi competenþi în postu-
rile guvernamentale, atât în interi-
orul Guvernului, cât ºi în celelalte
structuri guvernamentale.

Guvern: Proiectul de modificare a codurilor penal
ºi de procedurã penalã va fi refãcut

cu introducerea pragului pentru abuzul în serviciu
pragul la abuzul în serviciu.

„Îmi doresc sã se întâmple la ministerul Jus-
tiþiei, sã puneþi în acord deciziile Curþii Con-
stituþionale cu Codul Penal ºi Codul de Proce-
durã Penalã, aºa cum ºtim cu toþii a avut loc o

dezbatere la nivel naþi-
onal în ultimele luni,
avem ºi o decizie a
Curþii Constituþionale
datã în urmã cu câte-
va zile, de care trebuie
sã þinem cont, sã ve-
dem care e procedura
rapidã prin care þinem
cont ºi de aceastã de-
cizie a CCR care este
obligatorie. De aceea
am decis sã retragem
azi de pe ordinea de zi
proiectul iniþial care nu

þinea cont de aceastã decizie a CCR, sã aºtep-
tãm publicarea acestei decizii ºi dupã aceea
printr-un proces transparent, cât se poate de
larg, sã venim cu urmãtorul proiect”, a anun-
þat Sorin Grindeanu, la începutul ºedinþei de
Guvern.

ªi ministrul Justiþiei, Tudorel Toader a com-
pletat cã instituþia aºteaptã publicarea motivã-
rii deciziei CCR, astfel încât proiectul sã poa-
tã fi pus în acord.

CCR a respins, marþi, ca inadmisibilã, ex-
cepþia de neconstituþionalitate privind lipsa unei
limite a prejudiciului pentru abuzul în servi-
ciu, ridicatã de Bombonica Prodana, fosta so-
þie a liderului PSD Liviu Dragnea, în dosarul
în care acesta este judecat pentru instigare la
abuz în serviciu.

În schimb, Curtea Supremã a arãtat cã sar-
cina de a reglementa valoarea pagubei revine
Parlamentului.
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MIRCEA CANÞÃR

Într-un fel, la o vârstã înaintatã, pre-
mierul britanic Theresa May s-a jucat,
nepermis pentru un politician versat, „cu
focul”. N-a crezut „în ruptul capului”
cã poate pierde pariul de a obþine o ma-
joritate confortabilã, în Parlamentul bri-
tanic, unde deþinea deja majoritatea ab-
solutã, în urma unor alegeri anticipate
desfãºurate în alte circumstanþe decât
cele existente în momentul anunþãrii lor.
Fiindcã multe s-au întâmplat de atunci
pânã joi 8 iunie a.c., înregistrându-se in-
clusiv douã atacuri teroriste. Conserva-
torii au câºtigat alegerile, rãmân aºadar
principalul partid, dar au pierdut 12 lo-
curi în Camera Comunelor, unde opozi-
þia laburistã a câºtigat 32 de locuri, po-
trivit rezultatelor cvasi-finale. Aºadar:
conservatorii – 318 locuri (minus 12),
faþã de 330; laburiºtii – 261 de locuri

(plus 31); Partidul Naþional Scoþian –
35 (minus 19); Liberal-Democraþii – 12
locuri (plus 3); Verzii – 1 loc (zero) ºi
alþii 12 locuri. Potrivit estimãrilor, par-
ticiparea electoratului tânãr (18-24 de
ani) a fost de 72%, faþã de numai 40%
la precedentele alegeri legislative. Suna-
se ora revanºei pentru generaþia – mai
degrabã – pro UE, care acum un an, la
Brexit, lãsase totul în seama electoratu-
lui în vârstã ºi conservator. De altfel, a
fost o participare de peste 68%, cea mai
ridicatã de la victoria lui Tony Blair, în
1997. Nu lipsitã de consistenþã s-a do-
vedit campania lui Jeremy Corbyn, care
s-a salvat, într-un fel, de la demiterea
din fruntea partidului. A obþinut mai mult
decât predecesorul sãu, Ed Miliband, la
alegerile legislative precedente. Denigrat
de presa conservatoare ºi Partidul Con-

servator, dar susþinut de societatea ci-
vilã, Jeremy Corbyn rãmâne „în picioa-
re”. Rezultatul alegerilor anticipate con-
stituie un eºec personal al Theresei May,
care are deja zilele numãrate în Dow-
ning Street. A provocat alegerile antici-
pate, nefiind obligatã. ªi excesul de în-
credere a dus-o într-o situaþie catastro-
falã. A gãsit – in extremis – posibilitatea
unei alianþe cu Partidul Unionist Demo-
crat (PUD), mic partid nord-irlandez,
care îi permite sã formeze guvernul. Nu
este pentru prima datã când conservato-
rii depind de un partid irlandez pentru
formarea majoritãþii. În 1996, premierul
John Major a avut susþinerea a 9 depu-
taþi de la Unionist Party. Evident cã ºi
PUD va avea pretenþiile sale. Ieri, The-
resa May a mers la Palatul Buckingham
pentru a solicita Reginei încredinþarea

formãrii unui nou guvern. Nu puþine voci,
inclusiv din propriul partid, îi cer însã
demisia în urma acestei magistrale con-
traperformanþe. Europenii vor avea în
faþã o mare perdantã ºi un Parlament fãrã
majoritate. Negocierile sunt programate
sã înceapã la 19 iunie a.c. ºi Michel Bar-
nier, negociatorul ºef european, aºteaptã
sã ºtie cine va conduce la Londra guver-
nul, pentru a putea fixa datele calenda-
rului. Dacã Brexitul va fi „dur” a la May
– închiderea de frontiere, retragerea de
pe piaþa unicã – sau va fi promovatã ver-
siunea soft a lui Corbyn, cu acces la pia-
þa unicã ºi garantarea drepturilor pentru
resortisanþii europeni în Regatul Unit, rã-
mâne de vãzut. Cum nu puþini români se
aflã în Marea Britanie, unde ºi-au gãsit
joburi, fireºte cã nu ne este indiferent ce
se va întâmpla.

Telenovela salvamarilor care
vor supraveghea Water Park-ul,
despre care se spune cã este pe
final, continuã. S-a împlinit un an
de când autoritatea localã încear-
cã sã gãseascã personal calificat
pentru piscinele ºi bazinele care
se gãsesc în incinta complexului
de distracþii. Tot în luna iunie, dar
anul trecut, municipalitatea a scos
la concurs opt posturi de salva-
mari ºi unul de profesor de înot.
Toate bune ºi frumoase, numai cã
la expirarea datei de depunere a
dosarelor se înscrisese doar un
singur candidat.

30 de bastoane albe, destinate
persoanelor cu tulburãri majore de
vedere, vor fi donate astãzi, 10 iu-

Ajutor pentru nevãzãtori
nie, Clubului Nevãzãtorilor Craio-
va, în cadrul unei acþiuni organi-
zate cu începere de la ora 10.00.
Acestea au fost achiziþionate de
Clubul LIONS Craiova din fon-
durile strânse cu ocazia concer-
tului caritabil de Crãciun susþinut
anul trecut de pianiºtii Mihai Dia-
conescu ºi Adela Liculescu. De-a
lungul timpului, LIONS Club Cra-
iova a cãutat sã sprijine aceastã
comunitate prin diverse proiecte
în care a atras ºi parteneri din
strãinãtate.

De pildã, a renovat sediul Aso-
ciaþiei Nevãzãtorilor Craiova

(2012), a organizat o bibliotecã
sonorã Audio Club, prin donarea a
10 fotolii, 10 radio magnetofoane
ºi 500 casete, donaþie de hârtie
Braille, donaþii de haine, pantofi,
alimente, medicamente, acþiuni ºi
consultaþii medicale pentru persoa-
ne cu deficienþe oftalmologice.

LIONS Club este o organizaþie
nonguvernamentalã, bazatã pe vo-
luntariat în beneficiul membrilor
comunitãþii din care face parte.
LIONS Club Craiova s-a înfiinþat
pe 3 martie 1990 ºi a fost „nãºit”
de Cluburile LIONS franceze din
Suresnes ºi Neuilly-Doyen.

Primãria Craiova scoate, din nou, la
concurs posturile de salvamari ºi profe-
sor de înot pentru Water Park-ul din Par-
cul Tineretului. Este a patra încercare de
a se completa grupul de opt salvatori, plus

un profesor de înot pe care municipali-
tatea se bazeazã atunci când va fi deschis
accesul la bazinele ºi piscinele din com-
plexul de distracþii. Ultimul termen
anunþat a fost chiar sfârºitul acestei luni.

Primul concurs
a fost organizat anul trecut

Radu Ilie Smarandache a fost
primul care a ajuns în faþa comi-
siei de concurs a Primãriei Craio-
va ºi a fost declarat admis dupã ce
a fost trecut printr-o probã scrisã
ºi un interviu. A fost notat cu 70,67
de puncte ºi bifat în organigrama
Direcþiei Bazei Sportive ºi de Agre-
ment, înfiinþatã special pentru ges-
tionarea Water Park-ului. Mai rã-
mãseserã ºapte posturi de salva-
mar ºi cea de profesor de înot,
toate libere, aºa cã municipalitatea
craioveanã s-a decis sã mai facã

încã o încercare. Astfel, o lunã mai
târziu, pe 27 iulie 2016, s-a anun-
þat din nou concurs.

În 2017 s-a mai angajat un
salvamar

De aceastã datã, demersul a avut
mai mult noroc. Pentru cele ºapte
posturi s-au prezentat doi salvamari.
Mircea Oþet ºi Mircea-Gabriel Mân-
draº au parcurs ºi ei aceeaºi proce-
durã de concurs, cu testare scrisã
ºi apoi interviu cu membrii comisiei.
Ambii au fost declaraþi, în cele din
urmã, admiºi. În aflãm în anul 2017
ºi municipalitatea anunþã cã Water
Park-ul este foarte aproape de fina-
lizare, motiv pentru care concursul
pentru gãsirea restului de salvamari
trebuie reluat. Procedura de con-
curs este lansatã la sfârºitul lunii mai
2017. Pe 7 aprilie ajunge în faþa co-
misiei tot o singurã persoanã, Fã-
nel Bobolin, care este ºi el admis.

Salvamarii, perle rare
Acum, dupã un an de cãutãri,

ne aflãm în situaþia în care s-au
gãsit jumãtate din echipajul de sal-
vamari ºi nici un profesor de
înot. Prin urmare, municipalita-
tea organizeazã alt concurs. Al
patrulea. Procedura a fost lansa-
tã deja, iar persoanele interesate
pentru a ocupa cele patru posturi
vacante de salvamari erau aºtep-
tate sã-ºi depunã dosarele pânã
ieri, la sfârºitul programului in-

stituþiei. Fiind vorba de posturi
similare, cerinþele sunt aceleaºi.
în principal i se solicitã candida-
tului sã deþinã certificat de cali-
ficare în meseria de salvamar,
respectiv profesor de înot. În
plus, ambii trebuie sã îndepli-
neascã o condiþie specificã, anu-
me sã aibã o vechime de minim
un an în aceastã activitate.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Opt persoane, administratori de
firme ºi angajaþi ai acestora, au fost
trimise în judecatã de procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) Serviciul Teritorial Craio-
va într-un dosar vizând comiterea
infracþiunilor de constituirea unui
grup infracþional organizat, folo-
sirea sau prezentarea cu rea-cre-
dinþã de documente ori declaraþii
false, inexacte sau incomplete,
dacã fapta are ca rezultat obþine-
rea pe nedrept de fonduri europe-
ne în formã continuatã, instigare
la infracþiunea de folosirea sau pre-
zentarea cu rea-credinþã de docu-
mente ori declaraþii false, inexacte
sau incomplete, dacã fapta are ca
rezultat obþinerea pe nedrept de
fonduri europene, fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, respectiv
complicitate la aceste infracþiuni.

Potrivit unui comunicat de ieri
al DNA Craiova, este vorba despre
Daniel Cojocãreanu, la data fapte-
lor administrator al unor societãþi
comerciale, Virgil Petrescu, Marius
Dorin Munteanu, Vasile Cioroiu, la

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Mai exact, potrivit reprezen-
tanþilor Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã (STPF) Dolj, joi,
8 iunie a.c., ora 22.30, la Punctul

Grupare de opt inculpaþi, la judecatã pentru cãGrupare de opt inculpaþi, la judecatã pentru cãGrupare de opt inculpaþi, la judecatã pentru cãGrupare de opt inculpaþi, la judecatã pentru cãGrupare de opt inculpaþi, la judecatã pentru cã
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Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de libertate, a opt inculpaþi,
acuzaþi cã au constituit un grup infracþional organizat
special pentru a obþine ilegal fonduri nerambursabile.
Cei opt, folosindu-se de tranzacþii fictive între firmele
ce le aparþineau sau pe care le controlau, ºi de docu-
mente false, au obþinut peste 2,5 milioane lei de la
Ministerul Dezvoltãrii. Dosarul s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj ºi a intrat în camera preliminarã ur-
mând sã fie analizat de judecãtorii craioveni, procurorii
solicitând menþinerea mãsurilor asiguratorii, respectiv
a sechestrului instituit pe bunurile inculpaþilor.

data faptelor administrator al unei
societãþi comerciale, Virgil Sorin
Popan, Gheorghe Radu Doroban-
þu, la data faptelor administrator al
unei societãþi comerciale, Liviu
Bogdan Stoica ºi Florin Grãdina-
ru, la data faptelor administrator
al unei societãþi comerciale. În re-
chizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii anticorup-
þie au reþinut urmãtoarea stare de
fapt: „În cursul anului 2008, în
contextul implementãrii a patru
proiecte finanþate din fonduri eu-
ropene, inculpatul Cojocãreanu
Daniel a iniþiat constituirea unui
grup infracþional organizat la care
au aderat ulterior ºi inculpaþii
Grãdinaru Florin, Stoica Liviu
Bogdan ºi Petrescu Virgil, anga-
jaþi la societãþile administrate de
primul, grup al cãrui unic scop a
fost dobândirea în mod nelegal a
fondurilor nerambursabile. Con-
cret, aceºtia, beneficiind ºi de aju-
torul celorlalþi inculpaþi, au depus
la autoritatea contractantã mai
multe documente false, inexacte

sau incomplete, în urma cãrora au
primit fonduri nerambursabile în
valoare totalã de 2.557.080 lei,
sumã cu care Ministerul Dezvol-
tãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene a
comunicat cã se constituie parte
civilã în procesul penal. Anterior,
în acelaºi context, prin tranzacþii
succesive între societãþi comercia-
le interpuse, proceduri de achiziþii
derulate doar scriptic, inculpaþii au
urmãrit creºterea artificialã a va-
lorii utilajelor achiziþionate (ma-
rea majoritate fiind second-hand
ºi erau deþinute de societãþi din

cadrul grupului de firme contro-
lat de aceeaºi persoanã, respectiv
Cojocãreanu Daniel). În cursul
anului 2011, inculpatul Grãdina-
ru Florin, în calitate de adminis-
trator în drept al unei societãþi
comerciale (controlatã de cãtre
inculpatul Cojocãreanu Daniel), a
depus la Autoritatea contractantã
o cerere de rambursare, în scopul
achiziþionãrii unui imobil, a tere-
nului aferent ºi a unor echipamen-
te, document care nu a fost avi-
zat, întrucât existau suspiciuni cã
înscrisurile depuse sunt inexacte
sau cã au fost falsificate”, dupã

cum se aratã în comunicatul DNA.
Procurorii au dispus mãsura asi-

guratorie a sechestrului asupra mai
multor bunuri mobile ºi imobile ce
aparþin inculpaþilor Cioroiu Vasile,
Munteanu Marius Dorin, Popan
Virgil Sorin, Radu Dorobanþu
Gheorghe, Stoica Liviu Bogdan ºi
Cojocãreanu Daniel, iar dosarul a
fost trimis spre judecare Tribuna-
lului Dolj, cu propunere de a se
menþine mãsurile asigurãtorii dispu-
se în cauzã. Dosarul s-a înregistrat
la instanþã ºi a intrat în camera pre-
liminarã, urmând ca probatoriul sã
fie analizat de judecãtori.

Irakian prins la PTF Calafat încercând
sã treacã frontiera pe jos

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat au depistat, joi searã, un cetã-
þean irakian care a încercat sã intre ilegal în þarã, evitând
efectuarea controlului în punctul de frontierã. Bãrbatul a
coborât dintr-un TIR ºi a încercat sã se ascundã, însã a
fost prins ºi returnat, împreunã cu ºoferul vehiculului, pe
teritoriul Bulgariei.

de Trecere a Frontierei (PTF) Ca-
lafat, judeþul Dolj, s-a prezentat pe
sensul de intrare în þarã cetãþeanul
turc Ali D., conducând un autoca-

mion înmatriculat în Turcia. În
urma analizei de risc, echipa co-
munã de control, formatã din po-
liþiºti de frontierã români ºi bulgari,
a hotãrât efectuarea unui control
amãnunþit în autocamion, astfel cã
mijlocul de transport a fost trecut
în linia a doua de control.

Pe timpul verificãrilor, poliþiºtii de
frontierã au observat cã din cabina

automarfarului a coborât un bãrbat,
care a încercat sã se ascundã în
spatele unei tonete aflate în apro-
piere, pentru a evita controlul de
frontierã. Persoana în cauzã a fost
reþinutã de poliþiºtii de frontierã, iar
în urma cercetãrilor s-a stabilit ca
este cetãþean irakian, se numeºte
Cebe W., în vârstã de 23 ani, care
a încercat sã intre ilegal în þarã.

„Poliþiºtii de frontierã au procedat
la întreruperea cãlãtoriei ºoferului
ºi cetãþeanului irakian, iar conform
protocolului româno-bulgar, cei
doi, dar ºi mijlocul de transport,
au fost predaþi Poliþiei de Frontie-
rã Bulgare, în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun”, dupã cum au
precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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Mãrturisesc din capul locului cã mi-a dis-
plãcut dintotdeauna pretenþia, prezentã ºi
activã în viaþa de toate zilele, încarnatã în
expresia scolasticã de premiant ºi care, ex-
tinsã aproape fãrã limitã, se metamorfozea-
zã, deseori cu o retoricã adecvatã ºi nelip-
sitã de ipocrizie, într-un fel de modus vi-
vendi inundând sisteme comunitare ºi ajun-
gând chiar în miezul unor strategii de natu-
rã strategicã în politicã.

America first este, în acest sens, nu doar
un slogan electoral oarecare de care noul
chiriaº al Casei Albe a abuzat din plin ºi la
care nu pare sã dispus sã renunþe, ci, relo-
cat la alte naþiuni, organizaþii (inclusiv cele
de sorginte teroristicã, dar ºi în rândul unor
religii, culte ºi secte), a devenit o mascotã
sub care se regãsesc abundent multe din
tarele lumii de azi.

În viaþa cotidianã, pretenþia aceasta de a
te desemna întâiul, de cele mai multe ori
fãrã grila vreunui clasament meritocrat (ex-
cepþie fãcând disciplinele sportive ºi, în pre-
cise condiþii, instituþii ºi creatorii lor în or-
dine creativã), e privitã ºi amendatã frec-
vent ca o þâfnã: o egolatrie searbãdã, pri-

Despre grava maladie a Despre grava maladie a Despre grava maladie a Despre grava maladie a Despre grava maladie a primatuluiprimatuluiprimatuluiprimatuluiprimatului
vatã de conþinut, ba încã însoþitã de o agre-
sivitate de limbaj ce nu ignorã, la nevoie,
nici agresivitatea fizicã.

Exemplele ne instigã ceas de ceas de pe
piaþa politichiei, populatã cu tot felul de „pre-
mianþi”, într-o alternanþã aiuritoare între ta-
bãra Puterii ºi cea a Opoziþiei. E simptoma-
ticã autodesemnarea lui Traian Bãsescu
drept „cel mai bun prim-ministru” al þãrii.
ªi asta tocmai dupã ce, de-a lungul unui
întreg deceniu, îºi gestionase ºi conserva-
se Puterea prin alibiul unei întinse game de
jocuri dintre cele mai pernicioase; unele de-
a dreptul imunde, de care se disociazã acum,
post-festum, cu o inabilitate gratuitã.

ªi nu e nici pe departe singurul politician
de la noi vizitat de aceastã maladie a unei
ieftine egolatrii. ªi care se cuvine mai cu-
rând chematã egopatie, tocmai spre a-i
subînscrie, aºa cum meritã, atributul mala-
div. Scena e plinã, chiar dacã autodesem-
nãrile sunt disimulate într-o largã semanti-
cã sinonimicã însã nu prea dificil de identi-
ficat sub pojghiþa subþire, retoricã, sub care
ni se vând mostre de falsã modestie. Nici
urmã din zestrea strãveche de modestie, ca

emblemã a acelui bun-simþ secular sub care
trona, ca unic motor al înþelepciunii de via-
þã, cumpãtarea: în fapte, fireºte, dar mai
ales în vorbe.

Cât despre fenomenul resimþit, din ce în
ce mai direct ºi mai acut graþie cu siguran-
þã ºi globalizãrii cu mutaþiile aduse de revo-
luþia mass-mediaticã, la palierul politicii pla-
netare, morbul acesta, al primatului, ori al
premiantului, capãtã o impedanþã ale cãrei
efecte nasc ºi întreþin nu puþine din stãrile
conflictuale ale lumii în care ni-i dat sã
trãim. Nu-i vorba de competiþie,  în defini-
tiv fireascã, omeneascã, între protagoniºti
presupuºi cu ºanse egale, restituite mãcar
acum, în al douãsprezecelea ceas. ªi asta
dupã zeci de secole în care expansiunile
imperialiste, dublate de ceea ce unii se grã-
besc a invoca drept „noroc” al Istoriei.

Devine, astfel, firesc ca o naþiune, cu
tinereþea ei invidiatã ºi de invidiat, care este
naþiunea americanã, sã-ºi asume un rol de
prim rang, dar e la fel de dificil de admis
asumarea fãþiºã a rolului de unic ºi inamo-
vibil arbitru al Lumii, sub pagoda vechiului
ºi discutabilului adagiu „primus inter paris”.

E exact ceea ce se întâmplã în zilele
noastre, cu Trump în posturã de vechil rãp-
ciugos ca printre fermierii texani din seco-
le revolute, dar ºi cu alþii. ªi devine de înþe-
les atunci ca ºi orgoliile altor protagoniºti,
moºtenitori ai unor vechi ori mai noi impe-
rii, ori „ºeici” dinastici debitori ai unei into-
leranþe cinice ºi teribile faþã de supuºi sã
spuzeascã la suprafaþã luând forma unui
lung ºi incongruent ºir de conflicte subsu-
mate aceluiaºi principiu al… primatului.

Astfel, America first, sloganul trumpian
ce va fi deturnat, cum mulþi susþin, vigi-
lenþa multor americani – ºi aºa minoritari
la nivelul unui vot popular -, sã-ºi depã-
ºeascã limita strict semanticã într-o peri-
culoasã derivã autoritarã la nivel global.
Lucru de altfel în parte atestat, prin decla-
raþii apãsat exclusiviste (în vizitele din
Orientul Mijlociu, la Bruxelles ori la Taor-
mina etc.) ºi, în pofida oricãror garanþii,
sfârºind prin a resuscita metehnele Rãz-
boiului Rece. Un Rãzboi Rece, cum am
mai scris ºi în alte câteva rânduri, în imi-
nenþa de a se transforma în Cald. ªi, în
parte, deja transformat.

- De mai mulþi ani, existã o
migraþie în S.U.A. din partea ro-
milor. De ce ?

- Nu vorbesc pentru toþi ro-
mii, ci pentru majoritatea care
a plecat în S.U.A., care a con-
siderat cã acolo vor gãsi un loc
unde sã se regãseascã, unul în
care drepturile le vor fi recu-
noscute.

- La ce drepturi vã referiþi?
- Sã aibã un acces real ºi li-

ber la educaþie, care este, din
punctul meu de vedere, cel mai
important lucru.

- De ce consideraþi cã educa-
þia este cel mai important lucru?

- Educaþia este primul pas cã-
tre integrare ºi trãire într-o so-
cietate normalã. Ea înseamnã un
comportament bun al omului în
societate, civilizaþie. Bãtrânii
spuneau cã „dacã ai carte, ai
parte” ºi aveau dreptate. Educa-
þia nu se face într-o searã, ci
trebuie sã se lucreze cu pãrinþii,
fiindcã ei îi îndrumã pe copii.

- Credeþi cã în România, în
ultimii ani, copiii romi nu au
acces la educaþie?

- Din cercetãrile ultimilor 15
ani, cu privire la accesul în sis-
temul educaþional, s-a constatat

Romii din Craiova, între migrarea în SUA,
educaþie ºi drepturi statutare

Este o etnie foarte numeroasã, practic cea mai mare,
dupã ultimele rezultate ale recensãmântului naþional.
Vorbim de cea romã, care, prin reprezentanþii ei, ne-au
dus faima peste hotare, dacã amintim numai de Mãdãlin
Voicu,  Ilie Dumitrescu, Mircea Lucescu, Marius Lãcã-
tuº, Romica Puceanu, Gabi Luncã, ªtefan Bãnicã, Mihai
Mihalache etc. În ultimul timp, se observã o migraþie a
etnicilor romi în Statele Unite ale Americii, iar despre
acest aspect vom discuta, într-un interviu, cu Romeo
Tiberiade, preºedintele Partidei Romilor – „Pro Europa”.
Foarte volubil, deschis dialogului, cu atât mai mult cu cât
este ºi absolvent al Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova, Romeo Tiberiade spune lucrurilor pe nume.

cã ai noºtri nu sunt primiþi în li-
ceele bune, acolo unde sunt elevi
ai majoritarilor.

- Cum aþi constatat acest
lucru?

- În urma mai multor sesi-
zãr i ,  fãcute  de  minori ta tea
romã, am auzit cã elevii noºtri
nu au fost primiþi la ºcoalã nor-
malã. Mi-am pus mai multe în-
trebãri ºi, pânã nu a venit fiul
meu cel mare, Ahmed, nu cre-
deam. L-am vãzut cã e trist, nu
mai mânca ºi nu ºtiam despre
ce este vorba. Era elev la Cole-
giul Naþional „Gheorghe Chiþu”.
Mi-a spus cã a fost fãcut „cioa-
rã” ºi nu mai avea curaj. Nici
nu ºtiam, atunci, cu cine sã iau
legãtura. Nu mai spun cã, fiind
în parc, cu un câine, a fost bã-
tut. ªi la ºcoalã era umilit.

- În ce fel aþi reacþionat?
- Eram, în acei ani, ºi media-

tor ºcolar. I-am spus sã stea li-
niºtit. Ulterior, au venit cele
douã fete gemene ale mele, mai
mici decât bãiatul, erau în clasa
a V-a, care m-au rugat sã le
transfer de la ªcoala nr. 13, ac-
tuala „Anton Pann”, la una de
elitã, deoarece doreau sã aibã ºi
colegi români. Am avut multe

probleme pânã sã rezolv situa-
þia. Am fost purtat pe drumuri,
atunci era inspector general ad-
junct domnul Gîdãr (Alexandru
Gîdãr – n.r.) ºi am ajuns pânã la
Ministerul Educaþiei Naþionale,
sau cum îi zicea atunci, ºi am
reuºit transferul.

- Ce s-a întâmplat cu bãiatul
ºi cu fetele?

- Bãiatul a plecat din þarã, iar
fetele ºi-au urmat cariera profe-
sionalã. Izabela, cred cã o ºi
ºtiþi, este la Facultatea de ªtiin-
þe Politice a Universitãþii din
Bucureºti, obþinând ºi o bursã în
S.U.A., iar cealaltã, Isaura, este

studentã a Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova.

- Ce vã mai nemulþumeºte?
- ªi copiii mei, ºi eu, perso-

nal, am avut dificultãþi pentru a
merge în cluburi sau restauran-
te. Ni s-a spus mereu cã patro-
nii îºi rezervã clienþii. Întrebam
ºi ne rãspundea cã ori facem
abonamente, ori ne facem rezer-
vãri. ªi eu, ºi soþia mea suntem
þigani tradiþionali ºi îmi era, de
foarte multe ori, ruºine cã nu o
pot scoate într-un restaurant. În-
treb ºi eu, ca oricare om, nu
suntem toþi egali?

- Spre final, ca sã ne întoar-

cem la începutul discuþiei, de ce
în S.U.A, nu în Europa, ºi ce
mesaj aveþi de transmis?

- Acolo cred cã oamenii noºtri
au mai multe ºase de reuºitã,
unde li se recunosc ºi drepturi-
le. Dar, ca ºi mesaj, transmit cã
iubesc România, iubesc Craio-
va, îi ador pe toþi românii cu care
iau contact ºi voi lupta tot tim-
pul ca, pentru  membrii etniei
mele, sã le fie recunoscute drep-
turile. Cred cã fiecare cetãþean
al acestei þãri sã conºtientizeze,
indiferent de etnie cã are ºi drep-
turi ºi obligaþii.

CRISTI PÃTRU
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Funcþionarea Parchetului Euro-
pean implicã: un birou indepen-
dent, ce acþioneazã ca un birou
unic pentru toate statele membre
participante, cu un înalt grad de
specializare; o cooperare eficien-
tã cu autoritãþile naþiona-
le - Parchetul European ur-
mând sã dispunã de un birou
central la nivelul UE ºi de ser-
vicii descentralizate, forma-
te din procurori europeni de-
legaþi, ce se vor afla în state-
le membre ºi vor continua sã
îºi exercite ºi atribuþiile de
procurori naþionali (dupã
aºa-numitul model al „dublei
responsabilitãþi”) – compe-
tenþa de a desfãºura cu promp-
titudine activitãþi de investiga-
re ºi urmãrire penalã, el având
posibilitatea de a acþiona rapid fãrã
ca intervenþia sã îi fie îngrãditã de
graniþele dintre statele membre ºi

„Avansãm rapid în domeniul
securitãþii în Uniunea Europeanã,
Comisia sprijinind ºi suplimentând
angajamentul luat de statele mem-
bre. Documentul de reflecþie repre-
zintã contribuþia Comisiei la dez-
baterea privind viitorul Uniunii
noastre în acest domeniu, motivat
de necesitatea exprimatã de cetã-
þeni noºtri pentru o apãrare mai
eficace ºi integratã…”, a subliniat
Federica Mogherini, Înaltul re-
prezentant al Uniunii pentru afa-
ceri externe ºi politica de secu-
ritate ºi vicepreºedinte al Comi-
siei Europene.
Coordonarea, consolidarea
ºi amplificarea investiþiilor
transnaþionale

Documentul de reflecþie pre-
zintã trei scenarii având ca scop
consolidarea securitãþii tuturor
europenilor ºi îmbunãtãþirea

Fondurile vor contribui la con-
struirea a patru noi staþii de me-
trou, pe o secþiune lungã de patru
kilometri, dinspre centrul oraºului
(staþia Zhitnitsa Street) spre ºosea-
ua de centurã a Sofiei, trecând prin
districtul Ovcha Kupel, înspre par-
tea de sud-vest a oraºului. “O ju-
mãtate de milion de persoane uti-
lizeazã zilnic metroul din Sofia;

Pachet financiar destinatPachet financiar destinatPachet financiar destinatPachet financiar destinatPachet financiar destinat
liniilor de metrouliniilor de metrouliniilor de metrouliniilor de metrouliniilor de metrou

acest mijloc de transport a deve-
nit o parte distinctã a vieþii coti-
diene a oraºului, iar locuitorii ca-
pitalei beneficiazã de un sistem
public de transport modern, acce-
sibil ºi confortabil, precum ºi de
reducerea timpului petrecut în mij-
loacele de transport ºi a poluãrii,
alãturi de fluidizarea traficului
rutier din capitalã. Toate acestea
au fost posibile datoritã importan-
tului sprijin financiar acordat de
UE…”, a subliniat Comisarul  eu-
ropean pentru politicã regionalã,-
 Corina Creþu. Odatã terminatã,
aceastã linie de metrou va avea o
lungime de 16 km ºi va dispune
de 19 staþii, urmând ca întreaga
reþea sã totalizeze, pânã în 2020, 56
km de linii ºi 53 de staþii.

Parchet specializat în combatereaParchet specializat în combatereaParchet specializat în combatereaParchet specializat în combatereaParchet specializat în combaterea
criminalitãþii financiare în întreaga UEcriminalitãþii financiare în întreaga UEcriminalitãþii financiare în întreaga UEcriminalitãþii financiare în întreaga UEcriminalitãþii financiare în întreaga UE

În cadrul procedurii de cooperare consoli-
datã, 20 de state membre UE, printre care ºi
România, au ajuns joi, 8 iunie, la un acord poli-
tic cu privire la instituirea noului Parchet Eu-
ropean. Acesta va avea competenþa de a cer-
ceta ºi urmãri în justiþie cazurile cu caracter

Comisarul european
Corina Creþu a adoptat un
nou pachet financiar de 86,6
milioane de euro, din Fondul
european de dezvoltare
regionalã (FEDR), destinat
finanþãrii viitoarelor lucrãri
la linia 3 de metrou din
Sofia, capitala Bulgariei.

penal care aduc prejudicii bugetului UE, cum
ar fi actele de corupþie sau fraudã cu fonduri
UE ori cazurile de fraudã transfrontalierã în
materie de TVA. El va fi un organism puternic,
independent ºi eficient, specializat în comba-
terea criminalitãþii financiare în întreaga UE.

fãrã sã trebuiascã sã recurgã la
proceduri de cooperare judiciarã
îndelungate ºi nu în ultimul rând,
o abordare cuprinzãtoare pen-
tru a proteja banii contribuabi-
lilor – Parchetul European având

responsabilitatea de a derula cer-
cetãri penale, în timp ce OLAF va
continua sã efectueze investigaþii
administrative în cazurile de nere-
guli ºi fraude care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii, în

toate statele membre.
„Ne-am strãduit sã convingem

cât mai multe state membre sã ni
se alãture. Sunt foarte bucuroasã
cã avem acum 20 de membri fon-
datori ai instituþiei Parchetului Eu-

ropean. Este vorba de o
reuºitã importantã, deoare-
ce avem garanþia cã aceas-
ta va fi eficientã chiar din
prima sa zi de activitate.
Este o zi fericitã pentru
contribuabilul european.
Activitatea Parchetului
European va fi complemen-
tarã activitãþii importante
desfãºurate de Eurojust,
agenþia de justiþie penalã a

UE, permiþându-i acesteia sã alo-
ce mai multe resurse pentru com-
baterea terorismului, traficului de
persoane sau altor infracþiuni”, a
subliniat Vera Jourova, comisa-
rul european pentru justiþie, con-

sumatori ºi egalitate de gen.
Urmeazã ca Parlamentul
European sã îºi dea aprobarea

Dupã acordul cu privire la abor-
darea generalã la care s-a ajuns în
Consiliu, între Austria, Belgia, Bul-
garia, Croaþia, Cipru, Cehia, Esto-
nia, Finlanda, Franþa, Germania,
Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Portugalia, Româ-
nia, Slovacia, Spania ºi Slovenia,
urmeazã ca Parlamentul European

sã îºi dea aprobarea, înainte ca re-
gulamentul sã fie în cele din urmã
adoptat. Alte state membre se pot
alãtura celor 20 de membri fonda-
tori, în orice moment dupã adop-
tarea acestuia. În temeiul Tratatu-
lui de la Lisabona (articolul 86 din
TFUE), Comisia Europeanã a pro-
pus în 2013 înfiinþarea unui Par-
chet European. Pentru Danemar-
ca, Irlanda ºi Marea Britanie, exis-
tã o clauzã de neparticipare la acest
organism.

Fond European pentru
securitate ºi apãrare

Securitatea ºi apãrarea
sunt în centrul preocupãri-
lor exprimate de cetãþenii
europeni. Pentru a rãspun-
de acestora, Comisia
Europeanã a prezentat,
recent, un document de
reflecþie asupra viitorului
politicii de apãrare, precum
ºi propuneri concrete
privind un Fond european
în acest domeniu. 

capacitãþilor europene de apãrare
pânã în anul 2025. Fondul euro-
pean de apãrare este o iniþiativã
ambiþioasã ºi novatoare, vizând a
încuraja cooperarea în domeniul
cercetãrii, dezvoltãrii ºi, nu în ulti-
mul rând, achiziþiilor în ce priveº-
te tehnologiile ºi produsele din do-

meniul apãrãrii. El va mobiliza, pe
termen mediu, 5,5 miliarde de euro
pe an, prin coordonarea, consoli-
darea ºi amplificarea investiþiilor
transnaþionale.”Fondul va funcþi-
ona drept catalizator pentru o in-
dustrie europeanã de apãrare pu-
ternicã, care dezvoltã tehnologii ºi

echipamente de vârf, perfect
interoperabile. Statele mem-
bre vor rãmâne cele ce decid
în domeniu, vor avea mai
multe beneficii pentru fondu-
rile investite ºi, la final, îºi
vor maximiza gradul de in-
fluenþã…”, a subliniat Jyrki
Katainen, vicepreºedinte al
Comisiei Europene, responsa-
bil pentru locuri de muncã,
creºtere economicã, investi-
þii ºi competitivitate.
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Au muncit cât au muncit an-
gajaþii Direcþiei pentru Agricultu-
rã Dolj odatã cu verificãrile efec-
tuate pe teren, la solariile multor
gospodari doljeni, dar mai abitir
au trudit legumicultorii. Ceea ce
avea sã porneascã drept un pro-
gram guvernamental concret,
prin care producãtorii agricoli din
România urmau sã fie susþinuþi

sã cultive tomate în spaþii  pro-
tejate (sere, solarii), astfel încât
sã asigure necesarul de consum
intern din producþia autohtonã,
iatã cã se dovedeºte, acum, un
proiect foarte bun ºi eficient.

Condiþiile legale au fost
îndeplinite

Valoarea sprijinului financiar
care se acordã beneficiarilor
este de 13.481,4 lei/beneficiar/
an, care reprezintã contravaloa-
rea în lei a 3.000 euro/benefi-
ciar/an, însã valoarea totalã a
ajutoarelor de minimis care se
acordã unei întreprinderi/între-
prinderi unice nu poate depãºi
echivalentul în lei a sumei de
15.000 euro pe durata a trei exer-
ciþii financiare, în cursul exer-
ciþiului financiar actual ºi în cele
douã exerciþii financiare prece-
dente. Pentru a fi eligibili acor-
dãrii acestei forme de sprijin fi-
nanciar pentru cultura tomate,
beneficiarii trebuie sã îndepli-
neascã cumulativ câteva condi-
þii: sã deþinã o suprafaþã cultiva-
tã cu tomate în spaþii protejate
de minimum 1.000 mp, marcatã

Primele roºii ecologice din DoljPrimele roºii ecologice din DoljPrimele roºii ecologice din DoljPrimele roºii ecologice din DoljPrimele roºii ecologice din Dolj
au fost livrate în þarãau fost livrate în þarãau fost livrate în þarãau fost livrate în þarãau fost livrate în þarã

Cum era de aºteptat, primii producãtori de
tomate româneºti, produse prin Programul
de sprijin pentru tomate cultivate în spaþii
protejate, din judeþul Dolj, au livrat marfa
cãtre pieþele din România. Dintre aceºtia,
trei fermieri, doi din bazinul legumicol Poiana

Mare ºi unul din Iºalniþa, au scos la vânzare
primele roºii autohtone pe pieþele din Caran-
sebeº ºi Sibiu. Legumicultorii precizaþi mai
sus au recoltat pânã acum peste 4.000 kg de
tomate, pe care le-au valorificat la preþuri
cuprinse între 10 ºi 20 de lei/kg.

la loc vizibil cu o placã indicator
inscripþionatã „Program susþine-
re tomate, 2017” ºi sã menþio-
neze numãrul cererii depuse pen-
tru obþinerea finanþãrii; sã obþi-
nã o producþie de minimum 2 kg
de tomate/mp ºi sã valorifice o
cantitate de tomate de minimum
2.000 kg doveditã cu documen-
te justificative, de pe suprafaþa

de teren menþionatã. De aseme-
nea, beneficiarii trebuie sã fie
înregistraþi în evidenþele Regis-
trului agricol deschis la primã-
riile în a cãror razã administra-
tiv-teritorialã se aflã suprafeþele
cultivate cu tomate în sere ºi so-
larii. Producãtorii trebuie sã va-
lorifice producþia în perioadele
ianuarie-mai inclusiv, ºi noiem-
brie – 20 decembrie, inclusiv.
Cei trei au aplicat cei dintâi

Resursele financiare aplicãrii
schemei de ajutor de minimis au
fost în valoare de 179.752 mii
lei, contravaloarea în lei a 40.000
mii euro, ºi s-au asigurã de la
bugetul de stat, în limita preve-
derilor bugetare aprobate pentru
Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale pe anul 2017.

Cum, în Dolj, roºiile acum s-
au copt, legumicultorilor nu le-a
rãmas decât sã le încarce în ma-
ºini ºi sã urce spre oraºele de
dincolo de munþi, unde preþurile
sunt mai mari, astfel încât sã-ºi
recupereze o parte din cheltuieli
ºi, de ce nu, sã punã deoparte
pentru urmãtoarele lucrãri în

solarii. Potrivit datelor centrali-
zate de Direcþia pentru Agricul-
turã a judeþului Dolj au fost de-
puse 623 de solicitãri de înscrie-
re în Programul de sprijin – to-
mate în spaþii protejate, iar în
baza solicitãrilor au fost efectua-
te 401 verificãri, conform fiºe-
lor de identificare întocmite de
reprezentanþii D.A.J. Dolj.

Dintre aceºtia, trei legumicul-
tori au încãrcat roºiile ºi au tre-
cut munþii pentru a le vinde la
un preþ mai bun. Este vorba de
Stoichiþã Viorel Ionuþ ºi Stoichi-
þã Marian, ambii din Poiana
Mare,  ºi  de Mitran
Constantin, din Iºalni-
þa, aceºtia fiind toto-
datã ºi primii producã-
tori agricoli care au de-
pus la D.A.J. Dolj do-
sarele pentru primirea
sprijinului financiar
prevãzut de Guvern.
Cei trei au reuºit sã re-
colteze, pânã în pre-
zent, patru tone de to-
mate.  Valorif icarea
acestora se face la pre-
þuri cuprinse între 10
ºi 20 de lei/kg.

„Reamintim cã pro-
ducãtorii agricoli din
România sunt susþinuþi
printr-un program gu-
vernamental sã cultive
tomate în spaþii prote-
jate, minimum 1.000
mp, astfel încât sã asi-
gure necesarul de con-

sum intern din producþia auto-
htonã, punând la dispoziþie mãr-
furi proaspete ºi de calitate. Pro-
gramul are în vedere sã diminu-
eze importurile de tomate, dar ºi
crearea de noi locuri de muncã,
aºa cum este prevãzut în Pro-
gramul de Guvernare”, a preci-
zat Liliana Sãvulea, director exe-
cutiv al Direcþiei pentru Agricul-
turã a judeþului Dolj.

În aºteptarea banilor
Prin acordarea ajutorului de

minimis se urmãreºte obþinerea
unor produse de calitate, com-
petitive cu cele de pe piaþa eu-
ropeanã, precum ºi o eficienþã
economicã în realizarea ºi valo-
rificarea acestora. De asemenea,
ajutorul va contribui la creºte-
rea ºi stabilizarea cantitativã ºi
calitativã a producþiilor de ma-
terii prime, la echilibrarea balan-
þei veniturilor ºi cheltuielilor pro-
ducãtorilor agricoli, ajutându-i
sã se reaºeze într-o poziþie mai
stabilã ºi mai echilibratã în ra-
port cu partenerii de afaceri.

Reprezentanþii D.A.J. Dolj vor
verifica, în continuare, înfiinþa-
rea culturii ºi începutul rodirii.
Pentru obþinerea sprijinului, so-
licitanþii înregistraþi în Registrul
unic pentru accesarea Programu-
lui de susþinere a produsului to-
mate în spaþii protejate ºi verifi-
caþi au obligaþia sã depunã la
D.A.J. Dolj documente justifica-
tive care sã ateste comercializa-

rea producþiei de tomate obþinu-
te din spaþiile protejate. Docu-
mentele justificative prevãzute
sunt factura/fila/filele din carne-
tul de comercializare, din care sã
rezulte cantitatea ºi valoarea pro-
ducþiei de tomate comercializa-
te. Angajaþii Direcþiei pentru Agri-
culturã Dolj calculeazã, determi-
nã ºi aprobã sumele aferente re-
prezentând ajutor de minimis,
pentru fiecare beneficiar în par-
te ºi se asigurã cã sumele totale
care se acordã solicitantului se
încadreazã în plafonul maxim.

Dacã totalul sumelor, care se
cuvin beneficiarului, dar nu mai
puþin de 3.000 euro, se încadrea-
zã în plafonul maxim, respectiv
echivalentul în lei a 15.000 euro/
3 exerciþii financiare, în cursul
exerciþiului financiar actual ºi în
cele douã exerciþii financiare
precedente, D.A.J. Dolj aprobã
suma calculate. Solicitanþii a cã-
ror sumã rezultatã din calcul nu
reprezintã echivalentul în lei a
3.000 euro nu sunt eligibili. Dupã
aprobarea de cãtre Ministerul Fi-
nanþelor Publice a deschiderii
creditelor bugetare, din bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale se alimenteazã
conturile direcþiilor pentru agri-
culturã judeþene, ce ulterior vi-
reazã sumele cuvenite în contu-
rile beneficiarilor, potrivit legis-
laþiei în vigoare ºi încarcã infor-
maþiile corespunzãtoare în Re-
gistrul ajutoarelor de stat.
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În deschiderea manifestãrilor pri-
lejuite de Zilele UMF, prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, rectorul Universitã-
þii de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova, a vorbit despre evoluþia insti-
tuþiei din ultimul an. Acesta a punc-
tat câteva aspecte legate de situaþia
financiarã, de programele de studiu,
activitatea de cercetare, ºcoala doc-
toralã, asigurarea calitãþii procesului
educaþional ºi inserþia profesionalã
a studenþilor. La nivelul Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
funcþioneazã nouã programe de stu-
diu. Este vorba de Medicinã, Medi-
cinã Dentarã, Farmacie, Asistenþã
Medicalã, Moaºe, Balneofiziokineto-
terapie ºi recuperare medicalã, Teh-
nicã dentarã, Medicinã în limba en-

47 de ani de învãþãmânt medical la Craiova47 de ani de învãþãmânt medical la Craiova47 de ani de învãþãmânt medical la Craiova47 de ani de învãþãmânt medical la Craiova47 de ani de învãþãmânt medical la Craiova
Profesorii ºi studenþii Universitã-

þii de Medicinã ºi Farmacie au sãr-
bãtorit, ieri, 47 de ani de învãþãmânt
medical superior în Bãnie. Aproape

jumãtate de veac, în care ºcoala cra-
ioveanã de medicinã a format gene-
raþii  întregi de medici ºi cadre uni-
versitare.

glezã ºi Farmacie în limba englezã.
În ultimii ani, Universitatea a par-

curs mai multe evaluãri din partea
ARACIS. În urmã cu doi ani s-a des-
fãºurat procesul de evaluare insti-
tuþionalã periodicã a Universitãþii,
la finalul cãreia instituþia a primit ca-
lificativul maxim – „grad de încrede-
re ridicat”.

Diplome pentru studenþii
cu rezultate foarte bune

Pe lângã punctele prezentate în
bilanþ, rectorul UMF Craiova a anun-
þat ºi câteva din obiectivele pentru
anul universitar 2017-2018.

„Ne propunem creºterea numãru-
lui de articole ISI publicate pentru a

crea o bazã ºtiinþificã de promovare
a cadrelor didactice. Un element esen-
þial îl reprezintã promovarea imaginii
universitãþii noastre pe plan naþio-
nal ºi internaþional, prin dezvoltarea
de proiecte comune cu parteneri eu-
ropeni, prin mobilitãþi ale cadrelor di-
dactice, studenþilor sau medicilor re-
zidenþi. Ne propunem buna derulare
în continuare a contractului de fur-
nizare de servicii de sãnãtate pe care
l-am încheiat deja cu CAS Dolj ºi
demararea serviciului de PETCT. Un
alt obiectiv este continuarea lucrãri-
lor de renovarea ºi dezvoltare a ba-
zei materiale UMF”, a afirmat prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu, rectorul
Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova.

Conducerea UMF Craiova a de-
cis ca ºi în acest an sã continue o
tradiþie mai veche, aceea de a premia
o parte dintre studenþii cu rezultate
foarte bune la învãþãturã. Rectorul
le-a înmânat acestora diplome.

Anul viitor UMF Craiova împli-
neºte 20 de ani de la înfiinþare

În anul 1970 lua fiinþã Facultatea
de Medicinã în cadrul Universitãþii
din Craiova. Înfiinþarea acestei facul-
tãþi a rãspuns unui mai vechi dezide-
rat care solicita formarea de specia-
liºti la Craiova.

La 23 aprilie 1947 au apãrut în
Monitorul Oficial nr. 93, Decretul nr.
801/21 aprilie ºi Legea nr. 138, care

prevedeau înfiinþarea la Craiova a
facultãþilor de Medicinã Umanã ºi
Medicinã Veterinarã. În continuare
s-a dus o campanie insistentã pe
multiple planuri ºi pentru înfiinþarea
Facultãþii de Medicinã. În data de 27
august 1965, prin hotãrâre a Consi-
liului de Miniºtri, se înfiinþeazã Uni-
versitatea din Craiova, cu nouã fa-
cultãþi, dar fãrã Facultatea de Medi-
cinã. Numeroºi intelectuali de presti-
giu din toatã þara, dar mai ales cei din
Craiova, cadre didactice universita-
re, cadre medicale de toate generaþii-
le ºi-au unit eforturile într-un front
comun pentru a obþine aprobarea
înfiinþãrii Facultãþii de Medicinã din
Craiova.

La 10 februarie 1970 apare Decre-
tul de înfiinþare a Facultãþii de Medi-
cinã din Craiova în cadrul Universi-
tãþii din Craiova. Decretul a precizat
cã Institutul de Medicinã ºi Farma-

cie din Bucureºti va acorda sprijin
metodologic, didactic ºi ºtiinþific noii
facultãþi. Inaugurarea Facultãþii de
Medicinã din Craiova a avut loc la
data de 1 octombrie 1970, odatã cu
noul an universitar. Facultatea îºi
deschidea porþile pentru cei 101 stu-
denþi ai anului întâi de studiu.

În 1976, a absolvit facultatea pri-
ma promoþie de medici formaþi la Cra-
iova. În continuare facultatea a dat
anual promoþii de 150-200 absolvenþi,
medici români, aici studiind, alãturi
de studenþi români ºi studenþi strãini
de pe tot globul. În anul 1990 s-a în-
fiinþat Stomatologia, iar ºase ani mai
târziu, specializarea Farmacie. În anul
1998, Parlamentul României a înfiin-
þat prin Legea nr. 119/05.06.1998 Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova prin desprindere de Uni-
versitatea din Craiova.

RADU ILICEANU

Zilele acestea, Liceul Teoretic „Henri Coandã” este
în sãrbãtoare. Programe ample de distracþie ºi sim-
pozioane ºtiinþifice au loc aici, mai ales cã, în acest
an, a primit ºi titulatura de „ªcoalã europeanã”. Pe
lângã spectacolul desfãºurat de copiii liceului, din
Ansamblul „Brâuleþul junior”, a avut loc ºi o premie-
re a tinerilor merituoºi, care au obþinut premii impor-
tante la concursurile judeþene ºi naþionale, iar foºtii
directori au fost prezenþi la aceste sãrbãtori.

„Suntem onoraþi sã organizãm astfel de festivitãþi.
Avem lângã noi ºi trei foºti directori – Mircea Preda, Ion
Bãlãnicã, Mihai Dragu. De asemenea, vor fi premiaþi ºi
cei mai buni elevi ai noºtri”, a precizat prof. Mihaela
Brumar, manager al Liceului „Henri Coandã”. La rândul
sãu, directorul adjunct al unitãþii ºcolare, prof. Irina Vîn-
turiº, a menþionat: „Am premiat 24 de elevi care au obþi-
nut premii la fazele judeþene ale concursurilor ºi olimpiade-
lor ºcolare, ºi trei copii careau mers la fazele naþionale –
Alissa Cernat Marmot,Adelina Niculescu, Ruxandra
Apostolescu, primele la Limba englezã, ultima la Religie”.

La festivitãþi au fost prezenþi ºi administratorii mu-

nicipiului Craiova ºi al judeþului Dolj,  Sorin Manda,
respectiv Cosmin Durle, care au þinut sã precizeze
cã, din funcþiile ocupate, vor asigura tot sprijinul pen-
tru învãþãmântul doljean.

CRISTI PÃTRU

A început sesiunea de varã a examenului de Bacalaureat, cu
prima probã, cea a competenþelor în Limba românã. Au fost
înscriºi 3.784 de cursanþi, absolvenþi ai acestui an ºi ai celor
anteriori, dar la examinare au fost semnalate 104 absenþe.  În
aceste zile se desfãºoarã ºi probele de Competenþe digitale,
unde sunt înscriºi 3.293 de absolvenþi de liceu. Din cauza unor
disfuncþionalitãþi, numãr mai mare de candidaþi de cât cel al
calculatoarelor puse la dispoziþie, pe lângã cele trei zile de examen
alocate, la Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” din
Craiova, Liceul „Constantin Brîncoveanu” din Dãbuleni,Colegiul
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu” ºi Liceul de Arte „Marin
Sorescu”, ambele din Craiova, s-a mers pe prelungirea, cu o zi, a
perioadei de examinare. Din pãcate, avem ºi un eliminat, în prima
zi, la Românã, elev al Liceului „Matei Basarab” din Craiova,
cãruia i-a sunt telefonul mobil în timpul susþinerii probei.

CRISTI PÃTRU

Un eliminat la Limba românã

În sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional „Elena Cuza” a avut loc o
ºedinþã publicã, în care s-a vorbit
de „Calitatea Educaþiei ºi Statutul
Profesorului”. Acþiunea a fost
organizatã de Asociaþia „Þine de
Noi”, împreunã cu Fundaþia
„HannsSeidel” România ºi Asocia-
þia „AD REM”. Tema a fost
„Reforma în educaþie centratã pe
profesor”, realizatã de ªerban
Iosifescu, preºedinte al Agenþiei
Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Preuniversitar
(ARACIP), discuþiile fiind axate pe
„Calitatea educaþiei ºi indicatori de
mãsurare a acesteia, culturã
organizaþionalã pentru calitate”,
„Profesionalizarea managementului
ºcolar ºi mãsuri
pentru întãrirea
autonomiei manage-
riale”, „Calitatea
profesorilor ºi
mãsurarea rezultatelor
obþinute la clasã”, etc.

Manifestarea a
fost moderatã de
Rãzvan Orãºanu,
fost deþinãtor al unor
demnitãþi în statul
român, inclusiv
consilier al prim-
ministrului, între
2004- 2008. În salã au
fost, pe lângã cadre
didactice, ºi reprezen-
tanþi ai Inspectoratu-
lui ªcolar Dolj –
inspectori ºi inspec-

„Reforma în educaþie centratã pe profesor”,
pusã la „colþ” de un fost demnitar

torul general adjunct – prof.
JaninaVaºcu, ºi prorectorul
Universitãþii din Craiova – prof.
univ.dr.  Radu Constantinescu.-
Prezenþe de marcã, unele care
trebuia sã fie tratate ca atare. Nu s-
a întâmplat aºa, JaninaVaºcu luând
loc undeva în salã, iar prorectorul
Universitãþii din Craiova, chiar
dacã a stat la masa principalã, a
fost lãsat sã ia cuvântul printre
ultimii. Întrebat de ce a procedat în
acest sens, Rãzvan Orãºanu a dat
un rãspuns departe de orice
înþelegere: „Eu consider cui ºi
când îi dau cuvântul. Stabilesc
ordinea de zi ºi nu mã intereseazã
numele celui invitat”.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Festivalul Internaþional al Ti-
nerilor Regizori „Theater
Networking Talents” se adresea-
zã regizorilor de teatru absolvenþi
în anul universitar 2017, studen-
þilor regizori din ultimul an de stu-
diu (anul III – Licenþã; anul II –
Master) ai facultãþilor de teatru din
România, Bulgaria, Serbia, Unga-
ria, Republica Moldova. Festiva-
lul – care se doreºte a fi „o im-
portantã rampã de lansare pentru
absolvenþii specializãrii regie de
teatru” – se va desfãºura sub for-
mã de competiþie.

Regizorii participanþi s-au pre-
zentat cu producþia de licenþã/di-
sertaþie, realizatã în cadrul univer-
sitãþilor de provenienþã sau în par-
teneriat cu o instituþie de specta-
col. Selecþia a aparþinut universi-
tãþilor de provenienþã a regizoru-
lui ºi reuneºte producþii ale Uni-
versitãþilor de Arte din România,
Serbia ºi Bulgaria. Anul acesta,

Spectacole din România, Serbia ºi Bulgaria, la primaSpectacole din România, Serbia ºi Bulgaria, la primaSpectacole din România, Serbia ºi Bulgaria, la primaSpectacole din România, Serbia ºi Bulgaria, la primaSpectacole din România, Serbia ºi Bulgaria, la prima
ediþie de la Craiova a Festivalului Tediþie de la Craiova a Festivalului Tediþie de la Craiova a Festivalului Tediþie de la Craiova a Festivalului Tediþie de la Craiova a Festivalului Tinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizori
Zece spectacole prezentate de tineri actori ai Universitãþilor

de Arte din România, Serbia ºi Bulgaria s-au înscris în competi-
þie la prima ediþie a Festivalului Internaþional al Tinerilor Regizori
„Theater Networking Talents”, care va fi organizatã între 28 iunie
ºi 1 iulie a.c. de Teatrul Naþional „Marin Sorescu” împreunã cu
Departamentul de Arte al Universitãþii din Craiova, UNITER,
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã

„I.L. Caragiale” (U.N.A.T.C.) ºi Casa de Culturã a Studenþilor
din Craiova. Tinerii regizori ºi actori care vor participa la

competiþie, dar ºi cei care vor veni sã asiste la festival vor avea
ocazia sã participe la workshop-uri ºi întâlniri cu personalitãþi

marcante din lumea teatrului, unul dintre invitaþi fiind reputa-
tul regizor britanic Declan Donnellan.

În perioada 27-29 iunie  va avea loc la Craiova o întâlnire în cadrul
proiectului „Drama goes Digital”, desfãºurat de Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” ca membru al ETC ºi co-finanþat prin programul Comisiei
Europene „Europa Creativã”. Pe parcursul celor trei zile, vor avea loc
mai multe conferinþe, workshop-uri ºi vizite de lucru, susþinute de spea-
keri români ºi din afara þãrii, cu privire la Realitate Virtualã, supratitrãri
pentru spectacole realizate prin tehnologii avansate ºi noile tehnologii
folosite în teatru. «Teatrul Naþional „Marin Sorescu” participã la acest
proiect alãturi de alte teatre, împreunã cu oameni de ºtiinþã din Olanda,
Franþa, Belgia, Germania, Croaþia ºi Norvegia, cu scopul de a introduce
noile tehnologii media în arta spectacolului», se menþioneazã într-un
comunicat de presã al instituþiei.

spectacolele înscrise în competi-
þie sunt: „Anna”, de Teodora
Marceta, dupã Lev Tolstoi (regia
Ivana Janosev) – Academia de
Arte din Novi Sad / Serbia; „Ed-
mond”, de David Mamet (regia
Andrei Dinu) – UBB Cluj / Româ-
nia în colaborare cu Teatrul Mu-
nicipal Baia Mare; „Ei, ºi” dupã
Eugen Ionescu (regia Andreea
Ciocîrlan, scenografia Florentina
Burcea) – U.N.A.T.C. Bucureºti
/ România; „Eling ºi Kjell Bjar-
ne”, de Ingvar Ambjarnsen (re-
gia David Alic) – Academia de Arte
din Novi Sad / Serbia; „Film” de
Annie Baker (regia ªerban-Marius
Fleancu, scenografia Mãdãlina
Sandu) – UNATC Bucureºti / Ro-
mânia; „Hotel Europa”, de Go-
ran Stefanovski (regia Andrei Rai-
cu, scenografia Mihaela Popescu
ºi Livia Viºãnescu) – UAT Tg.
Mureº în cadrul 9G la T.N.B. –
Bucureºti / România; „Krmeci

kas” (regia Milja Mazarak) – Uni-
versitatea de Arte din Belgrad /
Serbia; „Niciodatã n-am fost la
Bagdad” de Abel Neves (regia
Paºca Teofil) – UBB Cluj în cola-
borare cu Teatrul Municipal Tea-
trul „Aureliu Manea” din Turda /
România; „Sandros” de Katalin
Thuroczy (regia Cristi Avram) –
Universitatea Naþionalã de Arte
„George Enescu” Iaºi  în colabo-
rare cu Teatrul Naþional „Vasile
Alecsandri” din Iaºi / România;
„Three”, dupã Walter Wykes (re-
gia Elitsa Yovcheva, scenografia
Alexandra Yotkovska) – Academia
Naþionalã de Teatru ºi Film din
Sofia / Bulgaria. Spectacolele vor
fi gãzduite pe scenele Teatrului

Naþional „Marin Sorescu” ºi De-
partamentului de Arte al Univer-
sitãþii din Craiova.

Din juriul festivalului fac parte
Serge Rangoni – directorul Tea-
trului din Liege (preºedinte), Er-
win Simsensohn ºi Dragoº Ale-
xandru Muºoiu – regizori, Lia
Dogaru – scenograf, Corina

Constantinescu – teatrolog, Ali-
na Epîngeac – critic de teatru. Vor
fi acordate Marele Premiu – regie
(câºtigãtorul va fi invitat sã regi-
zeze un spectacol la Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu”), Premiul I –
regie, Premiul I – scenografie, Cel
mai bun actor, Cea mai bunã actri-
þã ºi Premiul Juriului.

AIESEC Craiova în parteneriat cu Erasmus Stu-
dent Network (ESN Craiova) vor organiza duminicã,
11 iunie, evenimentul Global Village. Scopul acestu-
ia este de a aduce împreunã oameni din diferite þãri ºi
culturi pentru a sãrbãtori multiculturalitatea ºi diver-
sitatea noastrã ca cetãþeni ai lumii. La eveniment –
care va avea loc în incinta Centrului Comercial Mer-
cur, în intervalul orar 17.00-19.00 – vor fi prezenþi
peste 20 de studenþi, din India, Portugalia, Turcia,
Rusia, Ucraina, Georgia, Italia, Spania Iordania, Po-
lonia. Tinerii au ajuns în Bãnie prin intermediul pro-
iectelor AIESEC „Vocational Education and Training”
(VET) ºi Erasmus Student Network Craiova.

„Pe durata evenimentului, voluntarii internaþionali
îºi vor prezenta þara, tradiþiile ºi unele dintre prepara-
tele culinare specifice zonei din care vin. Membrii
AIESEC vor fi prezenþi tot timpul la eveniment pentru

Doar douã weekenduri cu po-
veºti, la Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”, pânã la închiderea
stagiunii artistice 2016-2017. Astãzi,
10 iunie, la ora 18.00, publicul este
aºteptat la spectacolul „Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul Petriºor”, adaptare
dupã poveºti populare ruseºti, sce-
nariul ºi regia Alla Cebotari, aflatã
ºi în distribuþie alãturi de actorii
Emanuel Popescu ºi Daniel Mirea.
Scenografia este semnatã de Iulia
Goanþã, iar muzica, de Alin Maco-
vei-Moraru. Duminicã, 11 iunie, la
ora 11.00, este programat specta-

a uºura comunicarea, însã cei pasionaþi de limbi strãi-
ne pot conversa cu tinerii nativi. Global Village este
locul ideal unde orice curios poate sã afle numeroase
informaþii despre alte þãri sau continente, voluntarii
internaþionali fiind persoane prietenoase, amuzante,
deschise ºi energice”, se menþioneazã într-un comu-
nicat de presã al organizatorilor.

Potrivit Cristinei Gutue, vicepreºedinte proiecte so-
ciale locale, evenimentul Global Village este organizat
„pentru cã vrem sã aducem mai aproape de craioveni
ideea de multiculturalitate, oferindu-le astfel un mediu
în care pot cunoaºte tineri din diferite colþuri ale lumii,
pot afla obiceiuri ºi tradiþii direct de la voluntarii inter-
naþionali”. Accesul la eveniment este liber, participanþii
putând afla mai multe informaþii despre proiectele AIE-
SEC, ca ºi despre oportunitãþile pe care organizaþia in-
ternaþionalã de studenþi le oferã tinerilor.

colul „Ursul pãcãlit de vulpe”, de
Ion Creangã, scenariul, regia ºi sce-
nografia de Valentin Dobrescu,
muzica Alin Macovei-Moraru, cu
actorii Ionica Dobrescu, Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla Ce-
botari, Adriana Ioncu ºi Emanuel
Popescu. Biletele, la preþurile de 7
lei sau 10 lei, în funcþie de catego-
ria locului, se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”. Ultime-
le spectacole ale stagiunii vor fi
„Zorro” (sâmbãtã, 17 iunie, ora
18.00) ºi „Sarea în bucate” (du-
minicã, 18 iunie, ora 11.00).
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În ciuda faptului cã Partidul Con-
servator a obþinut doar 318 locuri în
Camera Comunelor, sub majoritatea
de 326, Theresa May a declarat în
urma întâlnirii cu regina cã va forma
un guvern ce va conferi stabilitate.
Premierul britanic a declarat dupã în-
trevederea cu regina Elisabeta a II-a,
ce a avut loc în urma rezultatelor scru-
tinului parlamentar, cã va forma un
guvern ce va conferi stabilitate ºi a
reafirmat angajamentul sãu pentru ie-
ºirea Marii Britanii din UE. May îºi
menþine angajamentul pentru “clãdi-
rea unui stat în care nimeni nu este
lãsat în urmã” fiind susþinutã de Par-
tidul Democratic Unionist (DUP), ce
a obþinut 10 locuri locuri în urma scrutinului
parlamentar. Jeremy Corbyn, liderul Partidului
Laburist din Marea Britanie, a afirmat cã laburiº-
tii au câºtigat în scrutinul parlamentar anticipat
convocat din ambiþia Theresei May de a-ºi con-
solida legitimitatea în perspectiva negocierilor dure
cu Uniunea Europeanã pe tema Brexit. “Am pre-
zentat politicile noastre straºnice ºi pline de spe-
ranþã ºi am câºtigat un rãspuns uluitor din partea
publicului. Cred cã este destul de clar cine a câº-
tigat alegerile”, a declarat acesta la BBC. Între-
bat de reporteri dacã spera la formarea unui Gu-

Jean-Claude

Juncker:

Statele membre

ale UE trebuie

sã suplimenteze

bugetele apãrãrii
Jean-Claude Juncker,

preºedintele Comisiei Europe-
ne, a cerut ieri statelor mem-
bre ale Uniunii Europene
suplimentarea bugetelor
alocate apãrãrii, pentru
dezvoltarea structurilor
comunitare de securitate.
“Drumul înainte începe prin a
ne asigura cã alocãm ceea ce
trebuie pentru apãrare”, a
declarat Jean-Claude Juncker,
într-un discurs pe teme de
securitate, ieri, la Praga.
“Uniunea Europeanã trebuie
sã investeascã mai mult, sã
investeascã într-un mod mai
eficient  în apãrare”, a
explicat Juncker. Statele
membre UE alocã, în medie,
doar 1,3% din PIB apãrãrii,
mult mai puþin decât Statele
Unite, Rusia ºi China, a notat
Juncker. La rândul sãu,
Federica Mogherini, Înaltul
reprezentant UE pentru
Afaceri Externe ºi Politici de
Securitate, a exprimat susþine-
re pentru aceastã idee: “A
venit vremea sã trecem la
îndeplinirea lucrurilor”.

Qatar: Recep

Tayyip Erdogan

a aprobat

desfãºurarea

trupelor turce

în regiune
Preºedintele Turciei, Recep

Tayyip Erdogan, a aprobat
desfãºurarea unor trupe turce
în Qatar, semnalând astfel
susþinerea statului din Golful
Persic în faþa riscului izolãrii
faþã de alte state arabe în
urma acuzaþiilor cã ar susþine
terorismul. Miercuri, oficiali
din Parlamentul turc au
înaintat un proiect de lege cu
privire la alocarea de trupe
cãtre baza militarã tucã din
Qatar. Preºedintele Turciei a
purtat marþi discuþii telefonice
cu liderii Qatarului, Rusiei,
Kuwaitului ºi Arabiei Saudite
pentru diminuarea tensiunilor
internaþionale. Arabia Saudi-
tã, Egiptul ºi alte patru þãri
arabe au decis luni sã înceteze
legãturile diplomatice cu
Qatarul, acuzând acest stat de
destabilizarea regiunii prin
sprijinirea unor reþele teroriste
precum SI ºi Al-Qaida. Turcia
are relaþii bune cu Qatarul,
precum ºi cu alþi câþiva vecini
din Golful Arab, iar un oficial
turc a transmis presei cã
Ankara doreºte sã ajute la
rezolvarea acestei dispute.

Regiunea autonomã Catalonia va organiza la
1 octombrie un referendum privind indepen-
denþa faþã de Spania, a anunþat ieri ºeful execu-
tivului Cataloniei, Carles Puigdemont. În repli-
cã, Guvernul Spaniei a anunþat cã acest vot este
ilegal ºi nu trebuie sã aibã loc. În luna aprilie,
Curtea Constituþionalã din Spania a blocat pla-
nurile Guvernului regiunii Catalonia de a finan-
þa un referendum pentru independenþã în sep-
tembrie. “Întrebarea va fi: «Doriþi ca regiunea
Catalonia sã devinã un stat independent sub
forma unei republici?», a declarat Carles Puig-
demont, ºeful executivului Cataloniei. Puigde-
mont a mai spus cã încercãrile de a conveni cu

Organizaþia teroristã Stat Islamic
plãnuieºte sã destabilizeze situaþia din
sudul Rusiei ºi din Asia Centralã, a
declarat ieri preºedintele Rusiei, Vla-
dimir Putin, în cadrul unei întâlniri
cu liderii statelor din Organizaþia pen-
tru Cooperare de la Shanghai. “Avem
informaþii cã Stat Islamic a întocmit
noi planuri pentru a destabiliza Asia
Centralã ºi sudul Rusiei. De aceea,

Alegeri în Marea Britanie. ConservatoriiAlegeri în Marea Britanie. ConservatoriiAlegeri în Marea Britanie. ConservatoriiAlegeri în Marea Britanie. ConservatoriiAlegeri în Marea Britanie. Conservatorii
au câºtigat, dar rezultatul este dezamãgitorau câºtigat, dar rezultatul este dezamãgitorau câºtigat, dar rezultatul este dezamãgitorau câºtigat, dar rezultatul este dezamãgitorau câºtigat, dar rezultatul este dezamãgitor

Catalonia a stabilit organizarea unui
referendum de independenþã la 1 octombrie

guvernul de la Madrid asupra unei date ºi a struc-
turii întrebãrii pentru referendum au eºuat, prin
urmare nu a avut altã soluþie decât sã acþioneze
în mod unilateral. Acum o lunã, Guvernul Spa-
niei l-a invitat pe ºeful executivului Cataloniei,
Carles Puigdemont, sã prezinte propunerea pri-
vind referendumul de independenþã regionalã în
faþa Parlamentului spaniol, întrucât problema
afecteazã toatã Spania ºi necesitã schimbarea
Constituþiei þãrii. Potrivit Articolului 155 din
Constituþia Spaniei, autoritãþile de la Madrid au
puterea de a interveni direct în administrarea
guvernului regional din Catalonia, obligându-l
sã renunþe la vot. Guvernul Spaniei ar putea

decide sã trimitã forþe de poliþie în regiune sau
sã suspende autoritatea guvernului regional de
a conduce, potrivit unor surse din Parlamentul
spaniol. Totuºi, aceste mãsuri sunt considerate
de ultimã instanþã, iar mulþi analiºti considerã
cã acest conflict va culmina cu alegeri regiona-
le în Catalonia. Regiunea autonomã Catalonia,
a cãrei capitalã este Barcelona, contribuie cu o
cincime din Produsul intern brut (PIB) la eco-
nomia Spaniei. Carles Puigdemont s-a angajat
sã conducã regiunea Catalonia spre indepen-
denþã pânã în 2017 cel târziu, aºa cum ºi-au
exprimat dorinþa 47,8% dintre catalani în ale-
gerile parlamentare regionale din 2016.

Vladimir Putin avertizeazã cã Stat Islamic plãnuieºte
sã destabilizeze sudul Rusiei ºi Asia Centralã

este necesarã consolidarea coordo-
nãrii între serviciile speciale din sta-
tele membre ale Organizaþiei pentru
Cooperare de la Shanghai, în spe-
cial prin intermediul agenþiei regio-
nale de combatere a terorismului”, a
declarat Vladimir Putin, în cadrul
unui summit la Astana. Liderul de la
Moscova a mai precizat cã grupuri
clandestine ale Stat Islamic operea-

zã în þãrile din Organizaþia pentru Co-
operare de la Shanghai, iar dovezile
în acest sens ar fi fost dezvãluite în
urma investigaþiei privind atacul te-
rorist de la Sankt Petersburg. “În
plus, teroriºti localizaþi în Afganis-
tan încearcã sã pãtrundã în þãrile
noastre, iar acest aspect provoacã
multã îngrijorare”, a mai spus Pu-
tin. În data de 3 aprilie, un atac tero-
rist a avut loc la metroul din Sankt
Petersburg, într-un tren care circu-
la între staþiile Sennaia Ploºcead ºi
Institutul Tehnologic. Explozia s-a
soldat cu 15 morþi ºi peste 50 de
rãniþi. Cetãþeanul rus de origine kîr-
gîzã Akbarzhon Jalilov, în vârstã de
22 de ani, a fost identificat drept
autorul atentatului. Vladimir Putin a
subliniat cã numai o cooperare echi-
tabilã ºi semnificativã între state poa-
te ajuta la înfrângerea terorismului.
Potrivit acestuia, “este necesarã eli-
minarea motivelor sociale ºi econo-
mice ale terorismului ºi combaterea

rãspândirii ideilor extremiste”. În
acest sens, preºedintele Rusiei a re-
marcat importanþa agenþiei de com-
batere a terorismului din cadrul Or-
ganizaþiei pentru Cooperare de la
Shanghai. Structura regionalã anti-
teroristã a Organizaþiei pentru Coo-
perare de la Shanghai a contribuit la
prevenirea a peste 40 de infracþiuni
legate de terorism, inclusiv 16 ata-
curi teroriste în 2016. Potrivit direc-
torului acestei agenþii, “peste 100 de
membri ai organizaþiilor teroriste in-
ternaþionale au fost arestaþi ºi puºi
sub acuzare”. Organizaþia pentru Co-
operare de la Shanghai (SCO) este
o alianþã politicã, militarã ºi econo-
micã din care fac parte Rusia, Chi-
na, Kazahstan, Kîrgîstan, Tadjikis-
tan ºi Uzbekistan. Agenda summi-
tului de ieri de la Astana a inclus as-
pecte legate de cooperarea împotri-
va terorismului internaþional, precum
ºi de situaþia de securitate din Ori-
entul Mijlociu ºi Afganistan.

vern, el a afirmat: “Suntem pregãtiþi sã-i servim
pe oamenii care ne-au oferit încrederea lor”.
Corbyn a reiterat solicitarea pentru demisia pre-
mierului britanic, Theresa May. “Partidul meu a
avut o creºtere a voturilor în fiecare regiune a
acestui stat, în Scoþia ºi Þara Galilor. Cred cã
toþi cei din Partidul Laburist ºi susþinãtorii aces-
tuia ar trebui sã fie foarte mândri de ceea ce am
obþinut”, a adãugat Corbyn. Nicola Sturgeon,
premierul Scoþiei, a declarat cã rezultatul alege-
rilor parlamentare din Marea Britanie este deza-
mãgitor pentru Partidul Naþional Scoþian (SNP),

însã constituie un “dezastru” pentru
Theresa May. “În mod clar este un
rezultat dezamãgitor, am pierdut câþi-
va parlamentari extraordinari”, a de-
clarat liderul scoþian dupã ce partidul
ei a pierdut mai multe locuri în Parla-
mentul de la Londra. “Este un dezas-
tru pentru Theresa May, ea a convo-
cat alegerile în mod clar cu foarte multã
aroganþã crezând cã va zdrobi opozi-
þia (…) poziþia ei este foarte, foarte
dificilã”, a continuat Sturgeon, care a
adãugat cã se va gândi în legãturã cu
cererile privind organizarea unui nou
referendum dupã ce SNP a suferit în-
frângeri în faþa conservatorilor, labu-
riºtilor ºi liberal-democraþilor, forma-

þiuni care se opun posibilitãþii desprinderii Scoþiei
de Marea Britanie. Nigel Farage, fostul lider al for-
maþiunii naþionaliste eurosceptice Partidul Inde-
pendenþei Marii Britanii (UKIP), avertizeazã cã ar
putea urma un nou referendum privind aparte-
nenþa Regatului Unit la Uniunea Europeanã, în urma
rezultatului neconcludent al scrutinului legislativ.
Fostul lider al UKIP a declarat cã într-o astfel de
situaþie “nu ar avea de ales” decât sã se revinã în
politicã. Credibilitatea Theresei May ca lider al
Partidului Conservator a fost “afectatã în mod
fatal”, a mai adãugat Farage.
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Parlamentul României
08:30 Eu, consumatorul (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 Zon@ IT
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos
11:00 Cooltura (R)
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Magazin World Cup Rusia

2018
13:00 Izolaþi în România (R)
13:30 Drum bun! (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 Ediþie specialã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Repriza a treia
21:35 Fotbal Preliminariile

Campionatului Mondial, Rusia
2018

23:45 Repriza a treia
00:30 Rezumatele Preliminariilor

Campionatului Mondial, Rusia
2018

01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

02:30 Telejurnal (R)
03:10 Sport (R)
03:20 Lumea azi (R)
03:50 Zon@ IT (R)
04:15 Viaþa satului (R)
05:30 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Muzica e viaþa mea
2015, Canada, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Fandango (R)
2014, Dramã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Muzica e viaþa mea (R)
2015, Canada, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
01:50 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:35 Hitchcock/Truffaut
09:00 Ratatouille
10:50 Morris din America
12:20 Bine ai venit acasã!
13:45 Fraþii Dassler
16:50 Petrecerea burlacilor
18:15 Eddie Vulturul
20:00 Regina din Katwe
22:05 Fixeur
23:50 Fraþi în mijlocul naturii
01:25 Inimi cicatrizate
03:40 Scrisori din Iwo Jima
06:00 Fratele urs

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Scandal în cartierul

chinezesc
1986, SUA, Acþiune, Comedie,

Fantastic
13:00 Gospodar fãrã pereche

(R)
15:00 Un sãrut adevarat
1999, SUA, Comedie
17:00 Pumnul de fier
1987, SUA, Acþiune
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Titanic
1997, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
00:30 Speed 2: Croazierã

infernalã
1997, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Titanic (R)
1997, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
05:00 I Like IT (R)
05:30 Superspeed la Pro TV

(R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Marea farsã
10:15 La bloc (R)
12:30 Sunetul muzicii (R)
16:15 La bloc
18:30 Omul cu un pantof roºu
20:30 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
23:00 Iubire ca la Hollywood
01:00 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor (R)
03:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Ralph Stricã-Tot
2012, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Familie
11:00 Kazaam
1996, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Fantastic, Muzical
13:00 ZaZaSing (R)
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Gladiatorul
2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
23:30 Insula iubirii (R)
02:30 Gladiatorul (R)
2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 Nopþi însângerate
2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Fantastic, Horror,
Romantic, Thriller, Dragoste

02:30 Se strigã darul (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Focus Magazin (R)
10:30 Mama mea gãte?te mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Câinele Japonez
2013, România, Dramã
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Un spion care ºtia prea

multe
2011, Marea Britanie, Thriller
00:30 Nunta mutã (R)
2008, România, Comedie,

Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Un spion care ºtia prea

multe (R)
2011, Marea Britanie, Thriller
05:30 Miss fata de la þarã
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Europa

League Finala, Ajax – Manchester
United

13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Apropo TV (R)
14:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
15:30 Mondialul de fotbal in 5:

Neymar Jr's Five
18:00 Campionatul European de

Minifotbal ,,EMF Euro 2017”,
Romania - Grecia

19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
22:00 Unitatea
23:00 LK Bãtaie ca-n Vest!,

Muntele Bihorului, Lungu vs
Colosul Englez, Dutton (EX-
PLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Fraþii Dassler

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:45

Germania, anii 1920. Într-un
sat, doi fraþi duc o firmã
care produce pantofi sport
pe culmile succesului inter-
naþional. Dar Adi ºi Rudi
Dassler, unul un inventator
introvertit, meºteºugar ºi
atlet, celãlalt un vânzãtor
vizionar ºi un afemeiat im-
pulsiv, încep sã aibã viziuni
din ce în ce mai diferite...

Titanic

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

10 aprilie 1912. Tehnologia
furniza un ºir de miracole de
douã decenii, iar oamenii înce-
peau sã nu mai aprecieze
aceastã spiralã de evoluþie
nesfârºitã. Ce putea sã dove-
deascã dominaþia omului asu-
pra naturii dacã nu lansarea la
apã a navei Titanic, cel mai
mare ºi mai luxos obiect în
miºcare construit vreodatã de
om? Dar peste patru zile ºi
jumãtate, lumea s-a schimbat.
Prima cãlãtorie a "navei viselor"
s-a încheiat printr-un coºmar...

Gladiatorul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Au trecut patru decade de
când carele de luptã alergau ºi
sãbiile strãluceau pe marele
ecran în drame epice despre
timpurile trecute. Acum regizo-
rul Ridley Scott readuce publi-
cului de cinema bãtãliile glo-
rioase din vremea romanilor
într-o poveste impetuoasã
despre curaj ºi revanºã.  Mare-
le general roman Maximus a
condus din nou legiunile spre
victorie pe câmpul de luptã...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratsâmbãtã, 10 iunie - max: 26°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,5611 .............. 45611
1 lirã sterlinã................................5,1901....................51901

1 dolar SUA.......................4,0795........40795
1 g AUR (preþ în lei)........167,1382.....1671382

Cursul pieþei valutare din 10 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Povestea iubirii

Ora: 20:30

Gen film: Dramã, Fantastic, Romantic,
Dragoste

Cu: Gemma Arterton, Derek Jacobi,
Sophie Nélisse, Elliott Gould

Regizor: Radu Mihãileanu

Dalida

Ora: 13:00; 15:30; 18:00

Gen film: Biografic

Cu: Sveva Alviti, Jean-Paul Rouve, Niels
Schneider, Riccardo Scamarcio, Patrick

Timsit, Michaël Cohen

Regizor: Lisa Azuelos

RECOMANDÃRI TV
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Codul lui Da Vinci

Se difuzeazã la HBO, ora 01:00

De la regizorul Ron Howard,
producãtorul Brian Grazer ºi
scenaristul Akiva Goldsman,
echipa câºtigãtoare a unui
Premiu Oscar pentru filmul A
Beautiful Mind, ºi producãto-
rul John Calley (nominalizat la
Premiul Oscar pentru filmul
The Remains of the Day), vine
versiunea pentru cinema a
Codului lui Da Vinci, scris de
Dan Brown...

Jocurile foamei:
Revolta - Partea I

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Katniss se recupereazã dupã
extenuantele Jocuri ale Foa-
mei, întrebându-se încontinuu
dacã a avut vreun rost sur-
prinzãtorul complot împotriva
Capitoliului ce a salvat-o de la
o moarte sigurã. Fãrã þel,
eroina priveºte cum cei din jur
se pregãtesc pentru ofensiva
ce ar putea distruge o datã
pentru totdeauna tirania din
Panem ºi se lasã fãrã mult
entuziasm prinsã în luptã...

Un gigolo de doi bani

Se difuzeazã la Antena 1, ora  21:45

Faceþi cunoºtinþã cu Deuce
Bigalow, un îngrijitor de acva-
rii inimos, pasionat de munca
sa. Unicul sau vis este de a
se muta împreunã cu peºtii
sãi, din cartierul rãu famat în
care locuieºte, pe plajã –
pentru a fi mai aproape de
prietenii sãi din ocean. Dar
dupã ce îºi pierde slujba de la
Acvarium-ul din Los Angeles,
viaþa lui se schimbã...

DUMINICÃ - 11 iunie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:25 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Cãlãtorii exclusiviste
17:00 Dosar România
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Gala Festivalului Internaþi-

onal de Film Transilvania,2017
22:55 Garantat 100%
00:00 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Discover Romania
03:00 Exclusiv în România (R)
03:40 Vorbeºte corect! (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 La capãtul liniei
1982, România, Dramã
15:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Rochia alba de dantela
1989, România, Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Solaris
1972, SUA, Dramã
01:10 Duelul pianelor (R)
02:30 Teatru TV (R)
04:40 Naturã ºi aventurã (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

07:25 Pãpuºile Muppets
09:05 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
10:20 Regina din Katwe
12:20 In slujba vietii
14:35 Cea mai bunã ocazie
16:20 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
18:35 Douã lozuri
20:00 Pe cai ocolite
21:35 Cei rãmaºi
22:50 Pânã la capãt
01:00 Codul lui Da Vinci
03:25 Pe cai ocolite
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta
06:00 Cea mai bunã ocazie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Un sãrut adevarat (R)
1999, SUA, Comedie
13:05 Apropo Tv
14:00 Jocuri de celebritate (R)
15:00 Pumnul de fier (R)
1987, SUA, Acþiune
17:00 Mereu la prima întâlnire
2004, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jocurile foamei: Revolta -

Partea I
2014, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF
22:45 Cronici
2012, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Dramã, SF
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Jocurile foamei: Revolta -

Partea I (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF
03:30 Cronici (R)
2012, Marea Britanie, SUA,

Acþiune, Dramã, SF
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:15 Senora (R)
04:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Sunetul muzicii (R)
11:45 La bloc (R)
14:00 Omul cu un pantof roºu

(R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea
23:00 Virgina Americanã
00:45 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea (R)
03:00 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
2002, România, Comedie
06:45 Marea farsã (R)

PRO CINEMA

09:30 Pistruiatul 1 - Evadatul
1986, România, Aventuri
11:00 Plasa de stele
13:00 Observator
14:00 Desigur... poate cã...
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Batman - Începuturi (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
19:00 Observator
20:00 Albã ca Zãpada ºi cei

ºapte pitici
1937, SUA, Animaþie
21:45 Un gigolo de doi bani
1999, SUA, Comedie
23:45 Desigur... poate cã... (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Un gigolo de doi bani (R)
1999, SUA, Comedie
03:30 Pistruiatul 1 - Evadatul (R)
1986, România, Aventuri
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Regele ringului
2004, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Apel de urgenþã
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Revenirea
2010, Dramã
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
04:00 Apel de urgenþã (R)
05:00 Revenirea (R)
2010, Dramã
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Uefa Champions League

Finala, Juventus – Real Madrid
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor

(SHOWTIME)
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (premierã)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
19:00 Seinfeld
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Campionatul European de

Minifotbal ,,EMF Euro 2017”,
Romania - Portugalia

22:00 Unitatea
23:00 Local Kombat Craiova

“Bataia Maxima”, Catalin Morosanu,
Sebastian Ciobanu, Ionuþ Atodiresei

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
BOUREANU FLORINA MARIA

Intreprindere Individualã, cu sediul
în com.Urzicuþa, str.I.L.Caragiale,
nr. 2, jud. Dolj, titular al proiectului
„Construire adãpost animale
brânzãrie, anexe ºi împrejmuire
parþialã teren”, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj-
fãrã acord de mediu, pentru pro-
iectul „Construire adãpost anima-
le brânzãrie, anexe ºi împrejmuire
parþialã teren”, propus a fi ampla-
sat în Comuna Urzicuþa, str. Du-
zilor, nr. 13A, jud. Dolj.  Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, mun-
.Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-J, între orele 09.00-
16.00 ºi vineri între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http/www.ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 15.06.2017.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, angajez
personal. Salariu 1.100
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii te-
lefon: 0762/652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2 ca-
mere, 2 sãli beci, pãtul,
magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
VÂND parcele teren,
stradal, com. Bucovãþ,
sat Leamna de Sus.
Telefon: 0730/432.924.
 Vând teren intravilan
la 10 km de Craiova,
fiind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurantelor,
televizor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 bu-
toaie salcâm, aparat
sudurã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de
cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 10 iunie 2017
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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:

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric -
100 lei, bicicletã copii -
50 lei. Telefon: 0732/
128.320; 0351/181.202.
Vâna maºinã de spãlat
Alba-Lux - 100 lei, ex-
presor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, covor
persan 200/800 bine
întreþinut – 100 lei, te-
levizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3
arzãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu co-
mercial, central, 40
mp, pretabil pentru di-
ferite activitãþi. Telefon:
0751/219.152.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere 59 mp
etaj 3 Casa Albã -
cu similar aceeaºi
zonã etaj parter sau
etaj 1, plus difere-
naþã. Telefon: 0723/
013.004.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
FAMILIA Cãlin
anunþã cu durere
în suflet trecerea
în nefiinþã a celui
care a fost CÃLIN
IORGU, în etate
de 89 de ani. În-
mormântarea va
avea loc azi, în lo-
calitatea ªtiubei,
comuna Vela.

COMEMORÃRI
Frumoase amin-
tiri ºi flori la 7 ani
de la plecarea
TATIANEI BRATU.
Jeni Nicolae.
Astãzi se împli-
nesc ºapte ani de
când buna noas-
trã mamã, soþie ºi
prietenã TATIANA
BRATU (CUCHI) a
plecat de lângã

noi. Am rãmas cu
durerea, dorul
ºi lacrimile. Tot-
deauna ne va fi
alãturi. Odihneas-
cã-se în pace.
Andreea ºi Gabi
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Halep Halep Halep Halep Halep vs Ovs Ovs Ovs Ovs Ostapenko pentru titlulstapenko pentru titlulstapenko pentru titlulstapenko pentru titlulstapenko pentru titlul
de la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garrosde la Roland Garros

Românca disputã astãzi, de la ora 16 (în direct la
Eurosport), la Paris, a doua finalã pe zgura parizianã,

dupã cea pierdutã în 2014 la Maria ªarapova

Tot o sportivã din spaþiul ex-so-
vietic va întâlni Simona Halep ºi în
cea de-a doua finalã pe care o va
disputa la Roland Garros. În 2014
a fost Maria ªarapova, în faþa cã-
reia a cedat în 3 seturi. Acum este
Jelena Ostapenko. Diferenþa este
mare între rusoaicã ºi letonã doar
ca poziþie în ierarhia WTA ºi expe-
rienþã. Ca lovituri puternice însã,
baltica o concureazã pe sportiva
doveditã dopatã anul trecut. Pânã
în finalã, Ostapenko le-a învins pe -
Laura Chirico, Monica Puig, Lesya
Þurenko, Sam Stosur, Caroline
Wozniacki ºi Timea Bacsinszky. În
toate aceste ºase meciuri, letona a
reuºit nu mai puþin de 245 de win-
nere, fiind liderã într-un clasament
al numãrului de astfel de lovituri ºi
este pe locul 4 ca vitezã medie a
loviturilor de forehand, dupã Thiem,

Wawrinka ºi Nadal.
Asupra Simonei Halep a planat

pe tot parcursul acestui turneu ame-
ninþarea recidivei la glezna acciden-
tatã la Roma, însã românca a re-
zistat cu bine în cele 6 dispute, cu
Jana Cepelova, Tatiana Maria, Da-
ria Kasatkina, Suarez Navarro, Eli-
na Svitolina ºi Karolina Pliskova.
„Glezna nu ºtiu cum rezistã, simt
durerea în timpul meciului, dar nu
îmi pasã, nu mã gândesc la asta. Sã
fiu în finalã este o fericire, sunt fe-
ricitã, mândrã, partea psihicã m-a
ajutat mult la acest turneu. Sunt bine,
sunt bucuroasã ºi doar vreau sã rã-
mân concentratã. Am refuzat sã
accept cã nu pot juca ºi m-am re-
cuperat rapid datoritã gândirii pozi-
tive. Am vrut sã joc aici indiferent
ce s-ar fi întâmplat. Mã simt bine
pe teren, simt cã jocul meu a fost

puternic pe parcursul turneului ºi
sper cã în finalã va fi mai puternic”
a declarat Halep.

Halep este locul 4 WTA, Osta-
penko este pe poziþia 47 WTA. Ha-
lep se aflã la a doua finalã de Mare
ªlem din carierã, Ostapenko, la pri-
ma. Halep are 25 de ani, Ostapen-
ko a împlinit 20 de ani în ziua se-
minfinalei cu Bacsinszky. Finala de
la RG 2017 este prima confrunta-
re între cele douã sportive, care
au fãcut pereche la dublu, anul tre-
cut, la Wuhan (China), dar au
abandonat la 1-3 contra cuplului
Mattek-Safarova, dupã ce Osta-
penko a trimis o minge direct în
capul Simonei, provocându-i for-
fait-ul. O singurã româncã s-a mai
impus pe zgura de la Paris, mana-
gerul lui Halep, Virginia Ruzici, în
1978. Dacã va deveni campioanã
la Roland Garros, Simona Halep va
deveni lider în clasamentul WTA
ºi ar fi prima tenismenã din Ro-
mânia care ocupã cea mai înaltã
poziþie în lume.

Campioana DoljuluiCampioana DoljuluiCampioana DoljuluiCampioana DoljuluiCampioana Doljului
se decide astãzise decide astãzise decide astãzise decide astãzise decide astãzi

Suspansul în Liga a IV-a Dolj
s-a menþinut pânã la terminarea
play-off-ului. În ultima rundã se
înfruntã echipele care luptã pen-
tru titlul de campioanã ºi pentru
dreptul de a disputa barajul de
promovare. Tractorul Cetate ºi
Viitorul Cârcea, la Cetate, astãzi,
de la ora 11. Gazdele au nevoie
de victorie pentru a merge la ba-
raj pentru al doilea an la rând, în

Tricolorii încearcã
surpriza la Varºovia

Naþionala de fotbal a României
se mai agaþã de speranþa locului se-
cund în grupa de calificare la Mon-
dialul din Rusia, de anul viitor. As-
tãzi, tricolorii disputã, teoretic, cel
mai greu meci din aceste prelimi-
narii, cu liderul grupei, Polonia, în
deplasare, la Varºovia. În lotul de-
plasat de selecþionerul Daum se aflã

ºi doi jucãtori de la Universitatea
Craiova, Alex Bãluþã ºi Andrei Ivan,
dar ºansele ca ei sã evolueze sunt
destul de mici. Cel mai probabil,
primul „11” al României va arãta
astfel: Tãtãruºanu – Sãpunaru,
Chiricheº, - Benzar, Pintilii, R.
Marin, Latovlevici – Chipciu, B.
Stancu, Fl. Andone.

Grupa D (duminicã): Moldova
– Georgia (ora 19), Irlanda –
Austria (ora 19), Serbia – Þara
Galilor (ora 21.45).

Clasament: 1. Serbia 11p, 2.
Irlanda 11p, 3. Þara Galilor 7p,
4. Austria 7p, 5. Georgia 2p, 6.
Moldova 1p.

Grupa H: Meciurile Bosnia
– Grecia, Estonia – Belgia, Gi-
braltar – Cipru s-au jucat
asearã

Clasament: 1. Belgia 13p,
2. Grecia 11p, 3. Bosnia 10p,
4. Cipru 4p, 5. Estonia 4p,
6. Gibraltar 0p.

Grupa E (astãzi): Kazahstan
– Danemarca (ora 19, Digisport 1),
Muntenegru – Armenia (ora 21.45,
Digisport 1), Polonia – România
(ora 21.45, TVR 1).

Clasament: 1. Polonia 13p, 2.
Muntenegru 7p, 3. Danemarca
7p, 4. România 6p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa I (duminicã): Finlanda
– Ucraina (ora 19), Islanda –
Croaþia (ora 21.45), Kosovo –
Turcia (ora 21.45).

Clasament: 1. Croaþia 13p,
2. Islanda 10p, 3. Ucraina 8p,
4. Turcia 8p, 5. Finlanda 1p,
6. Kosovo 1p.

Grupa A: Meciurile Belarus
– Bulgaria, Olanda – Luxem-
burg, Suedia – Franþa s-au
jucat asearã.

Clasament: 1. Franþa 13p, 2.
Suedia 10p, 3. Bulgaria 9p, 4.
Olanda 7p, 5. Belarus 2p, 6.
Luxemburg 1p.

Grupa F (astãzi): Scoþia –
Anglia (ora 19, Digisport 2),
Slovenia – Malta (ora 19),
Lituania – Slovacia (ora 21.45).

Clasament: 1. Anglia 13p,
2. Slovacia 9p, 3. Slovenia 8p,
4. Scoþia 7p, 5. Lituania 5p,
6. Malta 0p.

Grupa B: Meciurile Andorra
– Ungaria, Insulele Feroe –
Elveþia, Letonia – Portugalia
s-au jucat asearã.

Clasament: 1. Elveþia 15p, 2.
Portugalia 12p, 3. Ungaria 7p,
4. Insulele Feroe 5p, 5. Letonia
3p, 6. Andorra 1p.

Grupa G (duminicã, ora
21.45): Macedonia – Spania,
Israel – Albania, Italia –
Liechtenstein.

Clasament: 1. Spania 13p,
2. Italia 13p, 3. Israel 9p,
4. Albania 6p, 5. Macedonia 3p,
6. Liechtenstein 0p.

Grupa C (astãzi, ora 21.45):
Azerbaidjan – Irlanda de Nord
(ora 19), Germania – San Marino
(Digisport 3), Norvegia – Cehia.

Clasament: 1. Germania 15p,
2. Irlanda de Nord 10p, 3. Cehia
8p, 4. Azerbaidjan 7p, 5. Norve-
gia 3p, 6. San Marino 0p.

timp ce pentru Cârcea este sufi-
cientã remiza ca sã câºtige pri-
ma ligã judeþeanã. Celelalte me-
ciuri din ultima etapã a play-off-
ului: Progresul Segarcea – Da-
nubius Bechet ºi Metropolitan
Iºalniþa – Recolta Ostroveni. În
play-out se joacã: Unirea Leam-
na – Dunãrea Calafat (astãzi, ora
11) ºi Ajax Dobroteºti – ªtiinþa
Malu Mare (duminicã, ora 11).

Noul antrenor al Universitãþii Cra-
iova, italianul Devis Mangia, a sosit
vineri dupã-amiaza în Bãnie, cu o
cursã Milano-Craiova. Fostul selec-
þioner al naþionalei de tineret a Ita-
liei a declarat cã nu pleacã la drum
gândindu-se neapãrat la obiective de
performanþã, spunând cã în primul
rând vrea sã-ºi implementeze ideile
de lucru.

Devis Mangia a sosit în Bãnie:Devis Mangia a sosit în Bãnie:Devis Mangia a sosit în Bãnie:Devis Mangia a sosit în Bãnie:Devis Mangia a sosit în Bãnie:
“Obiectivul este sã muncim”“Obiectivul este sã muncim”“Obiectivul este sã muncim”“Obiectivul este sã muncim”“Obiectivul este sã muncim”

“Cunosc destule despre echipã,
am vãzut multe meciuri, cunosc ju-
cãtorii. Cel mai important lucru este
sã muncim ºi sã demonstrãm pe te-
ren cât de bine ne pricepem la feno-
men. Obiectivul principal este sã
muncim bine cu tinerii, sã-i creºtem
cum trebuie. Îmi place oraºul ºi echi-
pa, primul impact a fost pozitiv. Apre-
ciez fotbalul românesc, are un nivel

bun. Nu e important ce jucãtori vom
transfera, ci cum vom lucra cu ei” a
spus Devis Mangia la ieºirea de pe
Aeroportul din Craiova. Mangia, care
a împlinit sãptãmâna aceasta 43 de
ani, va fi prezentat de clubul din Bã-
nie luni, la prânz, când va avea loc ºi
reunirea alb-albaºtrilor. Tehnicianul
a antrenat ultima datã formaþia din
Serie B Ascoli, în urmã cu un an.
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