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- Înainte, Popescu se þinea de fe-
mei; acum se þine da garduri.

Euro 2016 nu este doar o sãrbãtoare
a fotbalului, ci este, de asemenea, o sãr-
bãtoare a ideii europene, a spus, ieri,
Francois Hollande, cu câteva ore înain-
tea debutului competiþiei gãzduitã de
þara sa. ªeful statului francez, cunoscut
ca suporter al “albaºtrilor”, cum sunt
alintaþi componenþii reprezentativei
Franþei, s-a amuzat discret afirmând cã,
la un meci de fotbal cu România, “iu-
beºte mult România pânã la un punct”.
Prezent la Paris, premierul român Da-
cian Cioloº a fost primit de omologul sãu
francez, Manuel Valls, la Matignon, cu
garda de onoare, semnând foaia actua-
lizatã a Parteneriatului strategic, ce pre-
vede acþiuni concrete, unele în derula-
re, în domeniile justiþiei, administraþiei
ºi apãrãrii. Premierul Manuel Valls a
reiterat sprijinul pãrþii franceze pentru
pregãtirea sezonului cultural încruciºat
România - Franþa (2018-2019), pentru
marcarea centenarului Marii Uniri ºi a
constituirii statului român modern
(1918-2018). Simbolisticã a perenitãþii
unui parteneriat, sã-l numim aºa, bene-
fic românilor, de-a lungul istorie.
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Primarul Olguþa Vasilescu
cãtre noul CLM Craiova:

„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”
Judecãtorul Gabriela

Alexandroiu, preºedintele
Biroului Electoral de
Circumscripþie nr. 1 Craio-
va, a comunicat, ieri,
rezultatelor finale ale
alegerilor locale ºi a înmâ-
nat certificatele doveditoa-
re pentru primar ºi consi-
lierii municipali. Lia Olguþa
Vasilescu ºi cei 27 de
consilieri municipali urmea-
zã sã depunã jurãmântul
pentru noul mandat într-o
ºedinþã ulterioarã.

Ion Prioteasa, propusIon Prioteasa, propusIon Prioteasa, propusIon Prioteasa, propusIon Prioteasa, propus
pentru un nou mandatpentru un nou mandatpentru un nou mandatpentru un nou mandatpentru un nou mandat
în fruntea Consiliuluiîn fruntea Consiliuluiîn fruntea Consiliuluiîn fruntea Consiliuluiîn fruntea Consiliului
Judeþean DoljJudeþean DoljJudeþean DoljJudeþean DoljJudeþean Dolj

Consiliul Judeþean Dolj va
avea o nouã componenþã, consi-
lierii, în numãr de 37, dintre care
25 social-democraþi ºi 12 liberali,
primindu-ºi ieri, într-un cadru
oficial, mandatele pentru perioa-
da 2016-2020. Tot ieri, Partidul
Social Democrat, care asigurã
majoritatea, i-a desemnat pe cei
care vor conduce Consiliul Ju-
deþean Dolj pentru urmãtorii
patru ani. Ion Prioteasa a fost
propus de conducerea executivã
a PSD Dolj pentru a candida la
un nou mandat de preºedinte al
Consiliului Judeþean.
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Proiect de lege:

Aleºii locali

nu vor putea avea

mai mult de douã

mandate succesive
Primarii, preºedinþii de

consilii judeþene, consilierii
comunali, orãºeneºti, munici-
pali ºi judeþeni nu vor putea
avea mai mult de douã manda-
te succesive, potrivit unei
iniþiative legislative depuse de
deputatul ALDE Alexandru
Bãiºanu. Acesta susþine în
expunerea de motive cã
limitarea numãrului de manda-
te consecutive pentru cea mai
înaltã funcþie în stat, preºedin-
tele României, poate fi referin-
þa fundamentalã ºi în cazul
aleºilor locali.

„Realitatea ne aratã cã
nivelul de performanþã, compe-
tenþã poate fi atins în douã
mandate consecutive. Consider
cã principiile care stau la baza
limitãrii numãrului de mandate
consecutive pentru cea mai
înaltã funcþie în stat (preºedin-
tele României) pot fi referinþa
fundamentalã ºi în cazul
aleºilor locali”, susþine Bãiºa-
nu în expunerea de motive a
proiectului de lege.

Bãiºanu mai spune cã
limitarea numãrului de manda-
te ale aleºilor locali are scopul
a asigura o „primenire”
permanentã a celor care îºi
asumã conducerea unitãþilor
administrative teritoriale.
„Propunerea legislativã vine în
întâmpinarea nevoii de a
asigura un cadru propice
evoluþiei fireºti a statului de
drept, a administraþiei publice
locale ºi a democraþiei româ-
neºti. În mod firesc apare
nevoia de a crea un cadru
legislativ care sã limiteze
numãrul de mandate ale
aleºilor locali cu scopul de
primenire permanentã a celor
care trebuie sã-ºi asume
conducerea unitãþilor adminis-
trative teritoriale”, susþine
Bãiºanu, în expunerea de
motive a proiectului de lege.
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Marian Enache (PSD), Attila Varga (UDMR) ºi
Livia Stanciu (Preºedinþie) vor fi, de la 13 iulie, trei
dintre cei nouã judecãtori ai Curþii Constituþionale
a României. Ei vin pe locurile rãmase vacante dupã
expirarea mandatelor lui Tudorel Toader (PNL),
Valentin-Zoltán Puskás (UDMR) ºi Augustin Ze-
grean, preºedinte al CCR (numit de fostul preºe-
dinte Traian Bãsescu în 2007). Odatã cu aceste
schimbãri se modificã ºi configuraþia Curþii Con-
stituþionale.

Astfel, PSD va avea nu mai puþin de trei judecã-
tori nominalizaþi: Valer Dorneanu, fost deputat so-
cial-democrat, numit de Camera Deputaþilor în 2013;
Maya Teodoroiu, numitã de Senat în februarie 2015,
dupã demisia judecãtorului Toni Greblã, acuzat de
corupþie; Marian Enache, fost deputat FSN, PDSR
ºi PSD, numit de Camera Deputaþilor pe 8 iunie
2016.

La rândul lor, liberalii pierd un judecãtor, dupã
ce în locul lui Tudorel Toader, cãruia îi expirã man-
datul, nominalizarea a fãcut-o UDMR, cu susþine-
rea PSD, ALDE ºi UNPR. Judecãtori constituþio-
nali nominalizaþi de PNL mai rãmân doi: ªtefan
Minea, profesor de drept din Cluj-Napoca, numit
de Camera Deputaþilor în 2010, ºi Mona Pivniceru,
fost ministru al Justiþiei în perioada USL, numitã
de Senat în iunie 2013.

UDMR îºi pãstreazã locul la Curte, dupã ce în
locul lui Valentin-Zoltan Puskas, cãruia îi expirã
mandatul, maghiarii au reuºit sã-l impunã pe Attila
Varga, fost deputat al Uniunii din 1992 pânã în
2012. În schimbul sprijinului pe care l-au primit de
la social-democraþi pentru numirea propriului om
la Curtea Constituþionalã din partea Camerei De-

Comisia Europeanã a aprobat a
doua fazã a proiectului Extreme
Light Infrastructure – Nuclear Phy-
sics (ELI-NP) de la Mãgurele, care
presupune o finanþare de 140 de mi-
lioane de euro din Fondul european
de dezvoltare regionalã pentru con-
tinuarea lucrãrilor începute în 2013.
„Comisia Europeanã a aprobat a
doua fazã a proiectului Extreme
Light Infrastructure – Nuclear Phy-
sics (ELI-NP), care se deruleazã la
Mãgurele, în România. Astfel, peste
140 de milioane de euro din Fondul
european de dezvoltare regionalã
sunt alocate continuãrii lucrãrilor
începute în 2013. ELI-NP face parte
din proiectul de cercetare paneuro-
pean în domeniul laserelor de foarte

Comunitatea “Corupþia ucide”,
apãrutã dupã incendiul din Colectiv,
organizeazã sâmbãtã un protest, în
Piaþa Universitãþii, pentru renumãra-
rea voturilor în sectorul 1, dupã ce
cererea USB pentru renumãrarea vo-
turilor în 18 secþii a fost respinsã de
Biroul Electoral. “Existã suspiciuni cã
în sectorul 1 din Bucureºti s-au comis
fraude electorale. Solicitãm Biroului
Electoral Central ºi unitãþilor din teri-
toriu sã solicite renumãrarea voturilor
pentru a clarifica aceste suspiciuni.
Cerem sã avem certitudinea unui vot
corect, într-un stat de drept care func-
þioneazã ºi în care instituþiile aflate în
serviciul cetãþenilor respectã legile în
vigoare. Pânã când aceste lucruri se
vor întâmpla, ne întâlnim pentru a co-
memora democraþia în România”, po-

Biroul Electoral Central (BEC) a
anunþat, asearã, rezultatele finale ale
alegerilor locale, precizând cã nicio
cerere de renumãrare a voturilor nu a

Noua configuraþie a Curþii Constituþionale: PSD câºtigã
un judecãtor, PNL pierde unul, UDMR îºi pãstreazã locul

Dupã reînnoirea garniturii de judecãtori la Curtea Constituþionalã,
configuraþia acestei instituþii se schimbã radical de pe 13 iulie: PSD va
avea trei judecãtori numiþi, cu unul în plus faþã de câþi are în prezent,

PNL pierde un judecãtor, în vreme ce UDMR a reuºit sã-ºi pãstreze locul.

putaþilor, maghiarii au susþinut propune-
rea PSD pentru un post de judecãtor con-
stituþional din partea Senatului.

Odatã cu aceastã reînnoire a Curþii
Constituþionale, preºedintele Klaus Io-
hannis a fãcut ºi el prima numire de jude-
cãtor, în persoana preºedintei Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, Livia Stanciu. Nomi-
nalizarea Cotrocenilor vine dupã ce man-
datul de nouã ani al judecãtorului Augus-
tin Zegrean va expira luna viitoare. Astfel,
în vreme ce Klaus Iohannis are un singur judecãtor
numit la Curte, doi dintre oamenii numiþi de cãtre
fostul ºef al statului Traian Bãsescu sunt încã în
funcþie: Petre Lãzãroiu, numit în 2010, ºi Daniel
Morar, fostul ºef al DNA, numit în 2013.

Configuraþia Curþii Constituþionale este extrem
de importantã, în contextul în care marile decizii ale
acestei instituþie sunt luate, de obicei, cu majorita-
te de voturi, iar poziþionarea judecãtorilor a reflec-
tat nu o datã tabãra politicã din care provin. Miza
este cu atât mai mare cu cât CCR urmeazã sã se
pronunþe ºi asupra altor probleme care ar putea
afecta mari dosare de corupþie. Chiar dacã judecã-
torii numiþi în aceste zile de Camera Deputaþilor,
Senat ºi Preºedinþie îºi vor prelua mandatele ofi-
cial de la 13 iulie, numirea lor este un semnal im-
portant în perspectiva deciziei care este aºteptatã
miercuri, 15 iunie, în dosarul privind dezincrimina-
rea abuzului în serviciu. Dosarul a ajuns la CCR
dupã ce fostul procuror-ºef DIICOT, Alina Bica,
urmãritã penal, a ridicat excepþia de neconstituþio-
nalitate asupra articolului din Codul Penal care re-
glementeazã aceastã infracþiune. În ºedinþa din 24

mai, CCR a amânat discutarea excepþiei, iar o nouã
amânare ar putea face ca decizia sã fie luatã de
viitoarea componenþã a Curþii. Potrivit procuroru-
lui-ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi, o decizie de
dezincriminare a abuzului în serviciu ar afecta pes-
te 3.000 de dosare, în condiþiile în care DNA are în
lucru peste 7.000 de dosare.

De altfel, semnalele cã miza este mare au fost
date ºi de succesiunea evenimentelor din ultimele
zile. Abia întorºi din campania electoralã pentru
alegeile locale, deputaþii ºi senatorii majoritãþii
PSD-UNPR-ALDE, susþinuþi de UDMR, au reuºit
sã se mobilizeze ºi sã-i aleagã pe Marian Enache
(din partea Senatului) ºi pe Attila Varga (din partea
Camerei).

În acelaºi timp, membrii CCR s-au grãbit sã-ºi
aleagã un preºedinte interimar, în locul lui Augus-
tin Zegrean (al cãruia mandat de preºedinte a expi-
rat pe 10 iunie. Marþi, fostul deputat PSD Valer
Dorneanu a câºtigat alegerile pentru poziþia de
preºedinte interimar în faþa lui Augustin Zegrean
care ar fi dorit sã asigure perioada de tranziþie pânã
la 13 iulie.

Rezultatele finale ale alegerilor locale 2016
fost acceptatã, iar ierarhia este ne-
schimbatã la votul politic pentru con-
siliile judeþene – PSD 37,58%, urmat
de PNL cu 31,93%, ALDE cu 6,31%,

UDMR cu 5,33% ºi PMP cu 4,27%.
Prezenþa la votul pentru consilii

judeþene a fost de 49,77%. Cât pri-
veºte votul pentru primari, PSD con-
duce cu 34,83%, urmat de PNL cu
31,49% ºi ALDE cu 5,73%. Candida-
þii independenþi au obþinut 5,71%
dintre voturi. La consilii locale, PSD
are 33,64%, urmat de PNL cu 29,60%,
ALDE cu 6,52%, UDMR cu 4,66% ºi
PMP cu 4,30%.

Prezenþa la voturile pentru primã-
rii ºi consilii locale a fost de 48,17%.
Astfel, PSD a câºtigat 1677 primãrii,
urmat de PNL, cu 1081 primãrii. Pe
locurile urmãtoare se situeazã UDMR
– 195 mandate de primar, ALDE - 64,
candidaþi independenþi - 53 de man-
date ºi UNPR 26 de mandate. Restul

formaþiunilor au obþinut sub 20 de
mandate de primar, inclusiv PMP care
are 18 primari.

Social-democraþii au obþinut cele
mai multe mandate de consilier local
– 16.648. PSD este urmat de PNL –
13.193, ALDE – 2504, UDMR – 2.284,
PMP – 1.315 ºi UNPR – 1.203 manda-
te de consilier local. Restul partide-
lor ºi alianþelor au sub 1.000 de man-
date de consilier local. PSD a câºti-
gat cele mai multe mandate de consi-
lier judeþean – 579. PNL a obþinut 496
mandate, UDMR 95 mandate, ALDE
76, iar PMP 37.

În douã circumscripþii – Vâlcelele
(Buzãu) ºi ªag (Timiº) – va fi organi-
zat al doilea tur de scrutin, deoarece
a fost balotaj.

Protest în Capitalã pentru
renumãrarea voturilor în sectorul 1

trivit evenimentului de la Facebook,
la care ºi-au anunþat prezenþa peste
4.000 de persoane.

O petiþie online prin care se solici-
tã renumãrarea votului a fost semna-
tã de peste 11.000 de persoane. De
asemenea, candidatul USB pentru
Primãria sectorului 1, Clotilde Ar-
mand, a anunþat joi seara cã a depus
la biroul electoral de sector o nouã
contestaþie, cu cerere de intervenþie
în interes propriu ºi excepþie de ne-
constituþionalitate. Biroul Electoral al
Sectorului 1 a respins marþi seara ce-
rerea de renumãrare a voturilor din
18 secþii, solicitatã de USB, rezulta-
tul în urma centralizãrii proceselor
verbale fiind Dan Tudorache (PSD) -
31,07%, Clotilde Armand (USB) –
28,77%.

Comisia Europeanã a aprobat alocarea a 140
milioane euro pentru Laserul de la Mãgurele

mare intensitate ,Extreme Light In-
frastructure (ELI), derulat în Ro-
mânia, Cehia ºi Ungaria”, potrivit
unui comunicat de presã emis vi-
neri de CE.

A doua etapã presupune finali-
zarea pânã în 2018 a lucrãrilor de
construcþie, precum ºi achiziþiona-
rea ºi instalarea echipamentelor ne-
cesare pentru cercetare ºtiinþificã,
între care un sistem laser de mare
putere ºi un sistem de raze gamma.
Prima fazã a fost aprobatã la înce-
putul lunii februarie, valoarea totalã
a cheltuielilor eligibile pentru prima
fazã fiind de 136,4 milioane de euro,
din care 116,3 milioane de euro
(85%) provin din Fondul european
de dezvoltare regionalã.
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La aceste alegerile pentru Primã-
ria Craiova ºi Consiliului Local Mu-
nicipal Craiova s-au prezentat
99.630 de votanþi. Pentru funcþia
de primar, au fost de 95.990 de
voturi valabil exprimate, alegãtorii
votând în felul urmãtor: pentru Lia
Olguþa Vasilescu – 58.478 de vo-
turi, Pavel Badea – 12.649 de vo-
turi, Mircea Nãstase – 7.538 de vo-
turi, Arthur Andriþoi – 1.679, Hora-
þiu Buzatu – 3.013 voturi, Dan Cher-
ciu – 5.132 de voturi, Florentin
Gust – 6.048, Ionel Panã – 691 ºi
Constantin Miereanu – 762 voturi.

„Candidatul care a câºtigat ale-
gerile la Primãrie este doamna Lia
Olguþa Vasilescu, pe care o felici-
tãm”, a anunþat preºedintele BEC,
Gabriela Alexandroiu. Lia Olguþa
Vasilescu care obþine, astfel, cel de-
al doilea mandat de primar, a fost
aplaudatã de cei din salã.

„Le mulþumesc cetãþenilor Cra-
iovei care s-au prezentat la vot pen-
tru a acorda votul atât primarului,
cât ºi Consiliului Local. Suntem

Primarul Olguþa Vasilescu cãtre noul CLM Craiova:

„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”„La treabã!”
Judecãtorul Gabriela Alexandroiu,

preºedintele Biroului Electoral de Cir-
cumscripþie nr. 1 Craiova, a comunicat,
ieri, rezultatelor finale ale alegerilor
locale ºi a înmânat certificatele dovedi-

toare pentru primar ºi consilierii mu-
nicipali. Lia Olguþa Vasilescu ºi cei 27
de consilieri municipali urmeazã sã de-
punã jurãmântul pentru noul mandat
într-o ºedinþã ulterioarã.

foarte mulþumiþi de calitatea con-
silierilor locali, pentru cã sunt foarte
mulþi profesioniºti, ºi sunt absolut
convinsã cã, în perioada urmãtoa-
re, nu vom avea nici un fel de pro-
bleme de desfãºurare a activitãþii.
Trebuie sã trecem la treabã foarte
repede. Probabil va fi convocatã
cât de curând o ºedinþã de Consi-
liu Local, nu doar pentru validarea
mandatelor, cât ºi pentru proiecte-
le europene pe care le mai avem în
derulare ºi pentru toate celelalte pro-
iecte. Deci, la treabã!”, a declarat
primarul Craiovei.

PSD+UNPR
a primit 18 mandate, apoi 19
Pentru Consiliului Local Muni-

cipal Craiova au fost exprimate
94.969 de voturi, dintre care Alian-
þa electoralã PSD-UNPR – 53.333
de voturi, PNL – 17.722 de voturi,
ALDE – 6.950 de voturi, PND –
1.772 voturi, Alianþa pentru Unita-
tea Romilor – 729, Partidul Miº-
carea Liberalã – 3.214 voturi,

Alianþa Electoralã „Pentru Craiova”
– 4.018 voturi, Partidul Social Ro-
mânesc – 4.310, Partidul Ecolo-
gist Român – 1.412 voturi, iar in-
dependentul Ionel Panã – 1513
voturi. În urma repartizãrii man-
datelor, în funcþie de voturile obþi-
nute, într-o primã fazã alianþa elec-
toralã PSD –UNPR a obþinut 18
mandate, PNL – ºase mandate ºi
ALDE – 2 mandate. Ulterior, a fost
atribuit încã un mandat alianþei
PSD-UNPR.

În funcþie de candidaþii propuºi
pe buletinele de vot, noul CLM Cra-
iova are urmãtorii consilieri locali:
din partea alianþei PSD-UNPR – Lia
Olguþa Vasilescu, Mihail Genoiu,
Dan Daºoveanu, Gheorghe Nede-
lescu, Bianca Predescu, Radu Ma-
rinescu, Stelian Bãrãgan, Radu
Marin Traian, Romeo Titus Radu,
Voicu Dorel, Alexandru Beþiu, Du-
mitru Otovescu, Lucian Dindiricã,
Ionuþ Dumitrache, Marius Mihai,
Marin Nicoli, Romulus Victor Ni-
colcea, Sorin-Cristian Matei, Vio-
rica-Manuela Godinel ºi Cãtãlin
Roºculete, din partea PNL – Pavel
Badea, Flavius Sirop, Adriana Un-
gureanu, Marian Vasile, Marinel
Florescu ºi Dan Diaconu, iar din
partea ALDE – Mircea Nãstase ºi
Dumitru Mãnescu.

Ion Prioteasa: „Avem proiecte
europene în comun”

Prefectul judeþului, Sorin Rãdu-
can a felicitat primarul ºi consilierii
pentru obþinerea acestui mandat.
„Doresc sã vã felicit pentru succe-
sul pe care l-aþi avut ºi pentru onoa-
rea de a fi consilieri ai municipiului
Craiova. ªtiu cã, indiferent de cu-
loarea politicã, toþi aveþi bune inten-
þii pentru dezvoltarea oraºului. O

felicit ºi pe doamna primar pentru
succesul pe care l-a avut ºi pentru
posibilitatea de a continua împreu-
nã cu dumneavoastrã proiectele pe
care le-a început. Vã asigur de în-
treaga disponibilitate a mea ºi a in-
stituþiei prefectului. ªtiu cã nu au
fost respingeri la hotãrârile pe care
le-aþi luat, toate au primit viza de
legalitate”, a afirmat prefectul So-
rin Rãducan.

ªi preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa (confirmat
tot ieri pentru un nou mandat), i-a
felicitat pe noii aleºi ºi i-a asigurat de
o bunã colaborare în continuare.

„În primul rând, o felicit pe
doamna primar pentru aceastã reu-
ºitã extraordinarã. Vã felicit pe
dumneavoastrã fiecare pentru fap-
tul cã aþi ajuns în forul în care îi
reprezentaþi pe craioveni. Vã asi-
gur din tot sufletul de colaborarea
Consiliului Judeþean ºi a mea per-

sonal. Am avut în mandatul trecut
poate cea mai bunã colaborare pe
care am avut-o pânã acum ºi sunt
sigur cã o vom continua. Avem
câteva proiecte europene în co-
mun, de milioane de euro, pe care
sunt sigur cã le vom duce mai de-
parte ºi vom gãsi, cu siguranþã, ºi
altele. Vã doresc sã îi reprezentaþi
cu cinste pe craioveni, pe toþi cei
care v-au dat voturile pentru cã,
în fond, stãpânul nostru este pu-
blicul ºi populaþia Craiovei”, a spus
Ion Prioteasa.

Într-o ºedinþã ulterioarã a CLM
Craiova, primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu îºi va depune jurãmântul în
faþa craioveni, deopotrivã cu noii
aleºi locali. Tot atunci vor fi aleºi
ºi cei doi viceprimari ai Craiovei,
despre care se ºtie cã vor fi Mihail
Genoiu ºi Dan Daºoveanu.

LAURA MOÞÎRLICHE

 În 2009, a debutat programul dezvoltat
de Fundaþia „Lightinto Europe”, pentru aju-
torarea persoanelor nevãzãtoare, astfel în-
cât acestea sã poate deveni independente ºi
sã se poatã deplasa fãrã a mai avea nevoie
de ajutorul altor persoane.

„Am început, ca voluntar, în Anglia, am

Persoanele nevãzãtoare, cu potenþial sprijin de la câini
O ºansã în plus pentru persoanele nevãzãtoare este datã de specialiºti care le pot

pune la dispoziþie câini ghizi de orientare, dupã o perioadã de dresaj specificã pentru
aceºtia. Ieri, la Craiova, au fost prezentate primele rezultate cu adevãrat remarcabile.

urmat mai multe cursuri ºi acum sunt ma-
nager de proiect. Vorbim de dresarea unor
câini – labrador, goldenretriever ºi ciobãnesc
german – care îi pot ajuta pe nevãzãtori sã
se deplaseze. Practic, aceste animale sunt
pregãtite ºi primesc comanda de la persoa-
na lipsitã de vedere, pe care o conduce pe

drum. Este un parteneriat, în pri-
mul rând afectiv, între om ºi ani-
mal. Oamenii cu astfel de deficien-
þe apeleazã la noi, intrã într-un pro-
gram ºi primesc, pentru câteva luni,
un câine cu care trebuie sã se obiº-
nuiascã, iar la vârsta de aproxima-
tiv un an ºi douã luni animalul este
castrat ºi intrã în dresajul propriu-
zis. Acum, am venit la Craiova ºi
cã putem prezenta primul caz de
acest fel, iar un alt beneficiar, pe
care, de asemenea, vi-l arãtãm, este
cel al unei tinere din Alexandria”, a

precizat Anca Vasile.
La rândul sãu, Stan Platt, pre-

ºedintele fundaþiei, a declarat:
„Fãrã o legãturã afectivã între om
ºi animal nu pot fi rezultate. Îi aº-
teptãm pe cât mai mulþi sã apele la
serviciile noastre. Vreau sã le spun
cã nu-i costã nimic, fondurile pen-
tru dresaj venind din sponsorizãri.
Ochii câinelui sunt, de fapt, vede-
rea celui pe care îl conduce”.

Douã persoane mulþumite
Din Craiova, prima beneficiarã este  Mar-

ta Mitã, are 42 de ani ºi, dupã ce a primit-o
pe cãþeluºa Breeehan, se simte bucuroasã:
„Era greu pânã acum. Stãteam toatã ziua sã
ies la plimbare când veneau soþul de la servi-
ciu sau fata de la ºcoalã. Acum, am indepen-
denþã. Sigur, mai sunt probleme, care þin,
cred, ºi de autoritãþi. Sunt situaþii în care câi-
nele nu poate respecta în totalitate comenzile
din cauza maºinilor parcate aiurea sau din
pricina lipsei semnalelor acustice la semafoa-

re. Pânã în prezent, pot merge fãrã probleme
pe trei rute ºi sper sã ajung la cât mai multe”.

La rândul sãu, tânãra Ecaterina Zgubea,
26 de ani, este din Alexandria, mai veche be-
neficiarã a programului, ºi a venit ºi la Craio-
va, cu cel care o ajutã de mai multe luni de zile,
câinele Clint, ºi crede cã a avut noroc: „Chiar
mã simt independentã, iar Clint este ca un ade-
vãrat frate pentru mine. Dacã nu eºti foarte
apropiat de câine, nu ai nicio ºansã sã ai bene-
ficii. Te simte imediat dacã nu-l iubeºti”. Alt-
fel, o ºansã în plus pentru nevãzãtori.

CRISTI PÃTRU
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, joi searã, în jurul orei 19.00,

Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut pe 27 mai 2013, în jurul
orei 4.00, în apropierea centrului
comercial „Billa” din Craiova. Din
cercetãrile efectuate de poliþiºtii
Biroului Rutier a reieºit cã Marcel
Þereanu, de 41 de ani, din Craio-
va, în timp ce conducea un auto-

Accident grav la Fãcãi provocatAccident grav la Fãcãi provocatAccident grav la Fãcãi provocatAccident grav la Fãcãi provocatAccident grav la Fãcãi provocat
de ºofer fãrã permisde ºofer fãrã permisde ºofer fãrã permisde ºofer fãrã permisde ºofer fãrã permis

Mai multe persoane au fost rãnite, pa-
tru dintre ele ajungând la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, joi searã,
în urma unui grav accident de circulaþie
petrecut la intrarea în Craiova, în car-
tierul Fãcãi.  Un tânãr de 18 ani, fãrã per-

mis ºi bãut, la volanul unui autoturism
Alfa Romeo, a depãºit un autobuz staþi-
onat pe partea dreaptã a drumului ºi a
lovit o autoutilitarã Ford, încãrcatã cu
mobilã, care circula regulamentar din
sens opus.

pe strada Prelungirea Bechetului
din Craiova, Rambo Manolescu,
în vârstã de 18 de ani, din Craio-

va, în timp ce conducea un au-
toturism Alfa Romeo, înmatricu-
lat în Italia, fãrã a poseda permis
de conducere, în dreptul Staþiei
de Apã Fãcãi, a depãºit un auto-
buz staþionat pe marginea drumu-
lui, însã a pierdut controlul direc-
þiei de mers, a pãtruns pe con-
trasens ºi a intrat în coliziune cu
o autoutilitarã încãrcatã cu mo-
bilã, condusã de Mugurel Bura-
da, 28 de ani, din comuna Mâr-
ºani, judeþul Dolj.

În urma ciocnirii celor douã
autovehicule a rezultat vãtãmarea
corporalã gravã a lui Valter N.,
de 19 ani, din Bãileºti, ºi A.C., de
17 ani, din Craiova, precum ºi
vãtãmarea corporalã uºoarã a
ºoferului vinovat de producerea

accidentului ºi a Stelei C., de 24
de ani, din Craiova, toþi pasageri
în Alfa Romeo. Rãniþii au fost
preluaþi de ambulanþele SMURD
ajunse la faþa locului ºi au fost
transportaþi la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova.

Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa lo-
cului au efectuat primele cerce-
tãri, cei doi ºoferi fiind testaþi cu
aparatul etilotest. În cazul tânã-
rului de 18 ani a rezultat o valoa-
re de 0,03 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, fapt pentru care i-au

fost prelevate mostre biologice.
Oamenii legii au întocmit dosar
penal ºi continuã cercetãrile în
acest caz. „Poliþiºtii au întocmit
în cauzã dosar de cercetare pe-
nalã ºi se continuã cercetãrile în
conformitate cu prevederile lega-
le pentru vãtãmare corporalã din
culpã ºi conducerea unui auto-
turism pe drumurile publice fãrã
a poseda permis pentru nicio ca-
tegorie”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Închisoare cu suspendare pentru ºoferii implicaþi în accidentulÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferii implicaþi în accidentulÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferii implicaþi în accidentulÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferii implicaþi în accidentulÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferii implicaþi în accidentul
de pe bulevardul „Tde pe bulevardul „Tde pe bulevardul „Tde pe bulevardul „Tde pe bulevardul „Titulescu”, în urma cãruia douã femei au murititulescu”, în urma cãruia douã femei au murititulescu”, în urma cãruia douã femei au murititulescu”, în urma cãruia douã femei au murititulescu”, în urma cãruia douã femei au murit

Doi conducãtori auto din Craiova au fost condamnaþi,
joi, de Judecãtoria Craiova, la pedepse cu suspendare,
2 ani, respectiv 1 an ºi 8 luni, pentru un accident în care au
fost implicaþi în urmã cu trei ani, pe bulevardul „Nicolae
Titulescu” din Craiova, în urma cãruia douã femei ºi-au
pierdut viaþa. Este vorba despre o coliziune violentã între
un Matiz ºi un Audi A8, în urma cãreia Matizul s-a rãstur-
nat, cele douã femeia, ambele pasagere în Matiz, intrând în
comã din cauza multiplelor leziuni suferite. La câteva zile,
au decedat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Sentinþa Judecãtoriei Craiova nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

turism Matiz, pe strada „Paºcani”,
ajuns la intersecþia cu bulevardul
„Nicolae Titulescu” nu a acordat
prioritate de trecere unui autotu-
rism Audi A6 condus de Alexan-
dru Costin, de 23 de ani, din ace-
eaºi localitate, ºi a intrat în coli-
ziune cu acesta.

În urma impactului deosebit
de violent, Matizul s-a rãsturnat,
rãmânând suspendat pe plafon.
La faþa locului au fost solicitate
echipele de Descarcerare ºi
SMURD din cadrul ISU Dolj, în-
trucât cele douã pasagere care se
aflau în Matiz au fost rãnite grav,
una dintre ele fiind scoasã din
maºinã în urma intervenþiei echi-
pajului de Descarcerare. Emilia
Þereanu, de 39 de ani, ºi Doina
Coliþã, de 35 de ani, ambele din
Craiova, au fost transportate la
Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde au intrat în
comã ca urmare a leziunilor gra-
ve suferite, mai ales la cap. Tot
la spital a fost adus cu o ambu-
lanþã ºi Marcel Þereanu, a primit
ºi el îngrijiri medicale, constatân-
du-se cã are fracturi costale.
Ambii conducãtori auto au fost
testaþi cu etilotestul, rezultatul fi-
ind negativ, iar în cauzã poliþiºtii
rutieri ajunºi la faþa locului au în-
tocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãma-
re corporalã din culpã. Ulterior
însã, ca urmare a complicaþiilor
medicale, pe 1 iunie 2013 Emilia
Þereanu a decedat, iar cealaltã
victimã, Doina Coliþã, a murit
câteva zile mai târziu, pe 5 iunie
2013, astfel cã s-a schimbat ºi
încadrarea juridicã a faptei în
ucidere din culpã.
Dosarul a ajuns la instanþã
anul trecut

Cercetãrile în cauzã ºi exper-

tizele tehnice au durat pânã anul
trecut, când procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au întocmit rechizitoriul. Pe
25 iunie 2015 s-a înregistrat la
Judecãtoria Craiova dosarul în
care Marcel Narcis Þereanu ºi
Alexandru Costin au fost trimiºi
în judecatã pentru ucidere din
culpã, ºapte persoane, moºteni-
tori legali ai celor douã victime,
constituindu-se pãrþi civile, plus
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova.

Joi, 9 iunie a.c., magistraþii
craioveni au soluþionat cauza,
ambii ºoferi implicaþi fiind con-
damnaþi la pedepse cu suspenda-
re. Marcel Þereanu a primit 2 ani
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 4 ani, iar Alexandru Costin –
1 an ºi 8 luni închisoare cu sus-

pendare: „Condamnã pe inculpa-
tul ÞEREANU NARCIS MAR-
CEL la pedeapsa de 2 ani închi-
soare cu suspendare  pe durata
termenului de încercare de 4 ani
(...) condamnã pe inculpatul
COSTIN ALEXANDRU, la pe-
deapsa de 1 an ºi 8 luni închi-
soare cu suspendare pe durata
unui termen  de 3 ani ºi 8 luni”,
se aratã în sentinþa Judecãtoriei
Craiova.

Despãgubirile, în valoare de
peste 600.000 lei, urmeazã sã fie
achitate de firma SC ASIGURA-
RE REASIGURARE ASTRA SA
– prin lichidator judiciar KPMG
RESTRUCTURING SPRL. Cei
doi inculpaþi au de plãtit câte
1.500 lei cheltuieli judiciare cã-
tre stat. Hotãrârea nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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MIRCEA CANÞÃR

Euro 2016 nu este doar o
sãrbãtoare a fotbalului, ci este,
de asemenea, o sãrbãtoare a
ideii europene, a spus, ieri,
Francois Hollande, cu câteva
ore înaintea debutului compe-
tiþiei gãzduitã de þara sa. ªeful
statului francez, cunoscut ca
suporter al “albaºtrilor”, cum
sunt alintaþi componenþii repre-
zentativei Franþei, s-a amuzat
discret afirmând cã, la un meci
de fotbal cu România, “iubeºte
mult România pânã la un
punct”. Prezent la Paris, pre-
mierul român Dacian Cioloº a
fost primit de omologul sãu
francez, Manuel Valls, la Ma-
tignon, cu garda de onoare,
semnând foaia actualizatã a
Parteneriatului strategic, ce pre-
vede acþiuni concrete, unele în
derulare, în domeniile justiþiei,

administraþiei ºi apãrãrii. Pre-
mierul Manuel Valls a reiterat
sprijinul pãrþii franceze pentru
pregãtirea sezonului cultural în-
cruciºat România - Franþa
(2018-2019), pentru marcarea
centenarului Marii Uniri ºi a
constituirii statului român mo-
dern (1918-2018). Simbolisti-
cã a perenitãþii unui parteneriat,
sã-l numim aºa, benefic româ-
nilor, de-a lungul istoriei. Ma-
joritatea echipelor participante
la Euro 2018 este datã de re-
prezentantele þãrilor membre
UE ºi evocatã în context este
prezenþa mai multor echipe
(Anglia, Þara Galilor, Scoþia)
din Regatul Unit, care la 23 iu-
nie a.c., prin referendum, se va
pronunþa pentru rãmânerea sau
nu în Uniunea Europeanã. Sunt
prezente ºi þãri care momentan

nu sunt membre UE, precum
Albania, Turcia ºi Rusia, dar pri-
mele douã sunt candidate la
aderare, motiv pentru care sãr-
bãtoarea fotbalului este pe bunã
dreptate ºi una a ideii europe-
ne. S-a vorbit mult, în zilele din
urmã, în presa din Hexagon,
despre România în general, ºi
despre fotbal în special. Fãrã
patimã, fãrã tuºã tendenþioasã,
fãrã aroganþã. Potrivit datelor
UEFA, peste 1,5 milioane de
suporteri strãini sunt aºteptaþi în
Franþa, cu precãdere germani
ºi englezi, dar, din pãcate Cam-
pionatul European de fotbal de-
buteazã într-o stare de tensiu-
ne socialã marcatã de grevele
din transporturi, preºedintele
Republicii, Francois Hollande,
afirmând la 9 iunie, la Tulle, cã
statul va lua toate mãsurile care

sunt necesare pentru primirea,
transportul, ºi pentru accesul tu-
riºtilor în cele mai bune condiþii
de securitate la stadioane. Miº-
cãrile sociale riscã sã perturbe
Euro ºi aceastã ameninþare îl în-
grijoreazã pe Jacques Lambert,
preºedintele comitetului de or-
ganizare. Cu toate acestea, spai-
ma imensã este întreþinutã de
posibilele acþiuni de terorism,
motiv pentru care partidele de
fotbal nu sunt permise a fi vizio-
nate în spaþiile deschise, adicã
pe terase: pentru forþele de asalt,
specializate în anti-terorism,
Euro 2016 este un rendez-vous
de maximã importanþã. Timp de
patru sãptãmâni, poliþiºtii RAID
ºi ai Brigãzii de cãutare ºi inter-
venþie (BRI), de asemenea jan-
darmii din grupul de intervenþie
al Jandarmeriei Naþionale

(GIGN) sunt mobilizaþi ºi în sta-
re de maximã veghe. “Problema
terorismului nu a fost niciodatã
atât de acutã”, afirmã colonelul
Hubert Bonneau, comandatul
GIGN. Atentatele din ianuarie ºi
noiembrie 2015 au pus în lumi-
nã ºi rivalitãþi care existã între
anumite unitãþi, cu competenþe
antitero, pe seama necoordonã-
rii acestora în cazuri de crizã
majorã. Actuala ediþie Euro
2016 poate deveni una istori-
cã, nu atât în sensul cã echipa
þãrii gazdã ar putea câºtiga tro-
feul, eveniment ce ar rãsplãti
eforturile organizatorice fãcute,
ci prin faptul cã, pe parcursul
derulãrii competiþiei, ºefi de sta-
te ºi de guverne, vor avea prile-
jul sã discute, în formate necon-
venþionale, problemele actuale
ale Europei.

Printr-un comunicat de presã,
Ministerul Afacerilor Interne(MAI)
anunþã cã împreunã cu Ministerul
Afacerilor Externe(MAE) ºi Fede-
raþia Românã de Fotbal(FRF) a ela-
borate Ghidul pentru Campionatul
European de Fotbal 2016, ce con-
þine reguli pentru suporterii români
care vor merge la meciurile din
Franþa. Ghidul, ce poate fi consul-
tat pe site-ul MAI, aratã cã supor-
terii care vor dori sã intre pe sta-
dioane trebuie sã aibã obligatoriu
la ei, printre altele, un document
de identitate cu fotografie ( paºa-
port, carte de identitate, permis de
conducere).

„Accesul în stadion se va face
individual, inclusive pentru copii de
orice vârstã, pe baza unui tichet

EURO 2016EURO 2016EURO 2016EURO 2016EURO 2016: MAI a elaborat un ghid: MAI a elaborat un ghid: MAI a elaborat un ghid: MAI a elaborat un ghid: MAI a elaborat un ghid
pentru cei care merg la meciurile dinpentru cei care merg la meciurile dinpentru cei care merg la meciurile dinpentru cei care merg la meciurile dinpentru cei care merg la meciurile din

Campionatul EuropeanCampionatul EuropeanCampionatul EuropeanCampionatul EuropeanCampionatul European
Cei care merg pe stadioane la meciurile Campionatului Euro-

pean de Fotbal trebuie sã prezinte obligatoriu un act de identitate
cu fotografie ºi vor trece prin trei filtre succesive, anunþã MAI
care, miercuri, a publicat ghidul pentru participanþii la competiþie.

valid sau pe baza unei acreditãri
emise de organizator. Refuzul po-
sesorului biletului/acreditãrii de a se
verifica documentul de acces de
cãtre personalul de ordine poate
duce la interzicerea accesului în
stadion al persoanei în cauzã. Po-
sesorul de bilet care are vârstã mai
micã de 16 ani va putea intra în
stadion doar însoþit de un adult,
acesta din urmã fiind responsabil
de comportamentul în stadion al
tânãrului”, se noteazã în ghid.

Suporterii vor trece prin trei fil-
tre succesive înainte de a intra în
tribune. Potrivit ghidului, la primul
se va verifica autenticitatea bilete-
lor cu un marker chimic, pe cel
de-al doilea se va realiza controlul
corporal sumar ºi la ultimul se va

realiza accesul ºi controlul bilete-
lor prin turnichete. Accesul pe sta-
dioane se va putea face cu trei ore
înainte de începerea partidei, por-
þile urmând sã fie închise la o orã
ºi jumãtate dupã terminarea parti-
dei. „Pentru prima oarã, biletele
sunt securizate cu hologramã co-
lor, cod de bare ºi perforaþii mi-
croscopice executate cu laser, ce
sunt detectabile doar cu dispoziti-
ve speciale din dotarea personalu-
lui de securitate ceea ce face prac-
tic imposibilã contrafacerea aces-
tora”, se mai aratã în ghid. MAI
anunþã cã printre obiectele interzi-
se pe stadion se numãrã umbrele-
le, casca moto, scaune pliante sau
orice fel de bagaj care depãºeºte
dimensiunile 25 cm X 25 cm X 25
cm. De asemenea, este interzis
orice recipient (sticlã, canã, bidon,
dozã, PET etc.) confecþionat din
plastic, sticlã sau alte materiale fra-
gile sau casante.

Totodatã, în ghid se subliniazã

cã pe teritoriul Franþei este menþi-
nutã starea de urgenþã, dupã ata-
curile din noiembrie 2015, din Pa-
ris, fiind menþinute controalele la
frontierã. „Starea de urgenþã per-
mite autoritãþilor franceze sã inter-
zicã circulaþia persoanelor ºi sã sta-
bileascã zone de protecþie ºi secu-
ritate. De asemnea, sunt aplicate
mãsuri consolidate de securitate în
toate oraºele din regiunea Ile-de-
France. Aceste dispoziþii permit,
printre altele: arestul la domiciliu al
oricãrei persoane a cãrei activitate
este consideratã periculoasã pen-
tru ordinea publicã, închiderea tem-
poralã a sãlilor de spectacol ºi a

locurilor de reuniuni publice, con-
fiscare armelor ºi posibilitatea de a
efectua percheziþii administrative”,
se noteazã în ghid.

Cei de la Interne menþioneazã
cã în Franþa vor fi detaºaþi jan-
darmi ºi poliþiºti români pentru a
oferi asistenþã suporterilor ro-
mâni. Aceºtia vor fi prezenþi, în
uniformã de serviciu sau însem-
ne distinctive, în zonele publice
ºi în Funzone. Euro 2016 a înce-
put pe 10 iunie, meciul de des-
chidere fiind între reprezentativa
României ºi echipa naþionalã a
Franþei. (Mediafax)

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice au organizat, în cursul zilei de
joi, o acþiune pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor
de evaziune fiscalã ºi activitãþilor ilicite de comerþ din
domeniul „morãrit – panificaþie”. Poliþiºtii au acþionat
în municipiul Craiova, fiind verificate 8 societãþi co-
merciale, 5 persoane fizice, dar ºi 7 mijloace de trans-
port. Ca urmare a abaterilor constatate s-au aplicat 7
sancþiuni contravenþionale, valoarea amenzilor fiind
de peste 90.000 lei. În plus, a fost dispusã ridicarea,
în vederea confiscãrii, a 1510 pâini ºi 1920 kg fãinã

Amenzi de peste 90.000 lei pentru nereguli
la unitãþi de panificaþie din Craiova

pentru care nu existau documentele legale.
Astfel, cu ocazia controlului efectuat la un agent

economic din Craiova, s-a constatat cã reprezentanþii
unitãþii deþineau 840 kg fãinã, ce urma a fi introdusã
în procesul de producþie, pentru care nu s-au putut
prezenta documente de provenienþã. Agentul econo-
mic a fost sancþionat contravenþional cu suma de
20.000 lei conform Legii 12/1990 rep., dispunându-
se totodatã confiscarea cantitãþii de 840 kg fãinã, pen-
tru care nu s-au prezentat documente de provenienþã.

CARMEN ZUICAN
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Consilierii judeþeni au fost feli-
citaþi de prefectul Sorin Rãducan,
care i-a asigurat de o permanentã
colaborare între cele douã institu-
þii. „Vã felicit ºi vã asigur de o co-
laborarea bunã în continuare. În
mandatul trecut, nu am avut nici-
un fel de probleme privind viza de
legalitate pe proiectele de hotãrâre
votate de consilierii judeþeni. Aveþi
un secretar care este de mult timp
în instituþie, vã rog sã vã consul-
taþi sã verificaþi, citiþi Legea 163
alin 88 ºi urmãtoarele aliniate sã nu
avem surprize la validarea manda-
telor”, a subliniat Sorin Rãducan,
prefectul judeþului Dolj. Preºedin-
tele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a anun-
þat cã, cel mai probabil, sãptãmâ-
na viitoare, în cursul zilei de vineri,
va avea loc ºedinþa de constituire
a CJ Dolj, în cadrul cãreia va fi
ales ºi preºedintele.
„Niciodatã nu s-a mai întâmplat
ca PSD sã obþinã 25 de mandate”

Dupã evenimentul în cadrul cã-
ruia au fost înmânate certificatele
de consilier judeþean pentru toþi
membrii viitorului legislativ al CJ
Dolj, au urmat imediat  o serie de
declaraþii ce au fost fãcute într-o
conferinþã de presã organizatã de
conducerea PSD Dolj. Ion Priotea-
sa a fost propus de conducerea
executivã a social-democraþilor
pentru a candida la un nou mandat
de preºedinte al consiliului judeþean.
Preºedintele PSD Dolj, deputatul
Claudiu Manda, a mai spus cã pro-
punerile formaþiunii social-demo-
crate pentru cele douã funcþii de
vicepreºedinte al CJ sunt Alina Ele-
na Tãnãsescu ºi Cosmin Vasile.
„Ne aflãm la prima apariþie în
aceastã formulã dupã alegerile lo-
cale din 5 iunie, prilej pentru a vã
spune cã sunt foarte mulþumit de

Ion Prioteasa, propus pentru un nou mandatIon Prioteasa, propus pentru un nou mandatIon Prioteasa, propus pentru un nou mandatIon Prioteasa, propus pentru un nou mandatIon Prioteasa, propus pentru un nou mandat
în fruntea Consiliului Judeþean Doljîn fruntea Consiliului Judeþean Doljîn fruntea Consiliului Judeþean Doljîn fruntea Consiliului Judeþean Doljîn fruntea Consiliului Judeþean Dolj

Consiliul Judeþean Dolj va avea o nouã componenþã,
consilierii, în numãr de 37, dintre care 25 social-democraþi
ºi 12 liberali, primindu-ºi ieri, într-un cadru oficial, manda-
tele pentru perioada 2016-2020. Tot ieri, Partidul Social
Democrat, care asigurã majoritatea, i-a desemnat pe cei
care vor conduce Consiliul Judeþean Dolj pentru urmãtorii
patru ani. Ion Prioteasa a fost propus de conducerea
executivã a PSD Dolj pentru a candida la un nou mandat de
preºedinte al Consiliului Judeþean. Pentru cele douã funcþii
de vicepreºedinte, au fost propuºi Alina Elena Tãnãsescu
ºi Cosmin Vasile. Toþi consilierii urmeazã sã aleagã, prin
votul majoritãþii, noul preºedinte al CJ Dolj.

rezultatul pe care l-am înregistrat
la consiliul judeþean. Niciodatã nu
s-a mai întâmplat ca PSD sã obþi-
nã 25 de mandate, ceea ce repre-
zintã douã treimi din numãrul total
al consilierilor judeþeni. Suntem în
situaþia de a avea mai mulþi consi-
lieri decât a obþinut USL în man-
datul trecut, dar nu este neapãrat
un titlu de glorie, ci mai degrabã o
realitate care ne obligã, pentru cã,
peste patru ani, ne putem trezi în
situaþia în care, dacã vor exista
obiective ºi proiecte care nu se vor
realiza, sã ni se reproºeze cã am
avut aceastã majoritate ºi nu am
ºtiut ce sã facem cu ea. Este un
semnal pe care îl trag pentru cole-
gii mei din consiliul judeþean.
„O proporþie pe care nu am
mai avut-o niciodatã”

Parlamentarul doljean a mai sunt
cã are convingerea cã, ducându-
se mai departe proiectele pe care

CJ le deruleazã în parteneriat cu
Primãria Municipiului Craiova, dar
ºi cu celelalte primãrii din judeþ,
peste patru ani social-democraþii
vor putea  merge din nou cu frun-
tea sus ºi vor putea spune lumii ce
au reuºit sã facã. „În actuala com-

ponenþã a echipei PSD de la CJ
Dolj, care numãrã 25 de consilieri
judeþeni, sunt 14 bãrbaþi ºi 11 fe-
mei – o proporþie pe care nu am
mai avut-o niciodatã. De aseme-
nea, se regãsesc opt membri ai
organizaþiei de tineret a PSD, ceea
ce spune foarte mult despre
prospeþimea actualei echipe. Vreau
sã anunþ faptul cã, dupã întâlnirile
pe care le-am avut în cadrul orga-
nizaþiei noastre, dupã discuþiile pe
care le-am purtat la centru, dar ºi

dupã votul unanim din cadrul Bi-
roului Permanent Judeþean al PSD
Dolj, propunerea noastrã pentru
funcþia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj este Ion Prioteasa,
iar pentru cele douã funcþii de vi-
cepreºedinte îi propunem pe Alina
Elena Tãnãsescu ºi Cosmin Vasi-
le”, a declarat preºedintele PSD
Dolj, deputatul Claudiu Manda.

„Îmi face plãcere sã lucrez
împreunã cu o echipã tânãrã”

La rândul sãu, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj ºi candidatul PSD pentru un
nou mandat la conducerea CJ, a
spus cã se simte  onorat de faptul
cã a fost propus pentru preºedin-
þia Consiliului Judeþean Dolj. „Do-
resc sã le mulþumesc colegilor din
conducerea partidului, care mi-au
încredinþat aceastã responsabilita-
te deosebitã. Am fost ºi rãmân alã-

turi de colegii mei din PSD ºi do-
rim ca, împreunã, sã ducem la bun
sfârºit proiectele aflate în desfãºu-
rare, dar ºi sã abordãm iniþiative
noi. Avem de partea noastrã avan-
tajul unei experienþe semnificative,
pe care o punem în slujba cetãþe-
nilor Craiovei ºi ai judeþului Dolj.
În acelaºi timp, îmi face plãcere
sã lucrez împreunã cu o echipã
tânãrã în consiliul judeþean. Am
convingerea cã noii noºtri colegi
din CJ vor acumula experienþã în
urmãtorii patru ani ºi se vor afir-
ma în administraþie. Într-adevãr,
actuala noastrã echipã din consi-
liul judeþean este ºi cea mai puter-
nicã de pânã acum ºi sunt sigur cã
va obþine ºi rezultate pe mãsurã,
pentru cã avem tot ceea ce este
necesar pentru a ne putea promo-
va proiectele, în beneficiul comu-
nitãþii.“, a mai spus ºeful adminis-
traþiei doljene.
„Sunt numeroase alte proiecte
pentru implementarea cãrora
putem conlucra în urmãtorii ani”

Primarul municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, a subliniat
faptul cã urmãtorii patru ani vor
marca o continuare a bunei relaþii
de conlucrare între administraþia
localã ºi cea judeþeanã. „Doresc sã
vã asigur ºi pentru viitor de întrea-

ga colaborare a Primãriei Munici-
piului Craiova. Vom avea, în con-
tinuare, foarte multe lucruri de re-
alizat împreunã ºi aº aminti doar
etapa a doua a master planului pen-
tru canalizare, precum ºi master
planul pentru deºeuri, care are, de
asemenea, o componentã impor-
tantã în Craiova, dacã ar fi sã ne
referim numai la montarea contai-
nerelor îngropate, investiþie care va
elimina un inconvenient conside-
rabil.  Desigur, sunt numeroase alte
proiecte pentru implementarea cã-
rora putem conlucra în urmãtorii
ani, un exemplu elocvent fiind re-
alizarea celei de-a doua conducte
de aducþiune a apei de la Izvarna,
care va deservi municipiul Craio-
va, dar pe traseul cãreia se gãsesc
ºi câteva localitãþi din judeþul Dolj,
astfel cã ne vom da mâna ºi în
aceastã privinþã. ªi la nivelul Con-
siliului Local al Municipiului Cra-
iova avem aceeaºi situaþie fericitã,
în sensul cã douã treimi din numã-
rul mandatelor de consilier au re-
venit, în urma alegerilor, Alianþei
Electorale PSD+UNPR. Aºadar, nu
ne vom confrunta cu probleme
atunci când ne vom pune planurile
în aplicare, aºa cum ne-am anga-
jat în campania electoralã“, a de-
clarat primarul municipiului Craio-
va, Lia Olguþa Vasilescu.
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În interpretãrile sale cele mai comune,
Puterea are ºi înþelesul de maladie, de morb:
un fel de virus greu vindecabil, întrucât îi
creºte proporþional rezistenþa la tratament
pe mãsurã ce gustul conservãrii ei capãtã
un ciudat statut de normalitate. Sustrasã,
din diverse ºi discutabile motive, psiholo-
giei individuale, ea a sfârºit prin a deveni
un argument central al sociologiei ºi, fireº-
te, al politologiei. A sfârºit, adicã, prin a-ºi
etala mai ales atributul sãu „colectiv” (ace-
la derivat dintr-o apartenenþã la un sistem
de „grup”), în variantele maximale ori mi-
nimale. Din aceste motive particulare, igno-
rãm, oarecum vinovaþi, cã ea rãmâne întâi
de toate, o însuºire, ca element constitutiv,
al individului uman, în dubla sa funcþie de
subiect al propriului sine ºi al lumii (obiec-
tuale) în care se manifestã.

În gândirea occidentalã, toate ismele,
de la creºtinism, catolicism la umanism,
comunism, capitalism etc., Puterea a fost
asociatã terorii (în educarea unei depen-
denþe patronale: instanþã divinã, nobil stã-
pân, rege-împãrat, converºi cu toþii, prin
complicate procese manipulatorii, la ºef).

Morbul Puterii ºi sindromul complicitãþii Morbul Puterii ºi sindromul complicitãþii Morbul Puterii ºi sindromul complicitãþii Morbul Puterii ºi sindromul complicitãþii Morbul Puterii ºi sindromul complicitãþii *****

De aici ºi importanþa pe care aceastã gân-
dire i-a consacrat-o, de la cartezianism ºi
copernicanism, trecând prin iluminism ºi
revoluþiile sale, fiindcã a fost opusã li-
bertãþii. ªi, în general, justiþiei. ªi tot din
acelaºi motiv ea avea sã cunoascã, odatã
cu Nietzsche ºi cu amurgul pozitivismu-
lui, o finalitate paradoxalã, fiind anihila-
tã, în semantica ei istoricã, milenaristã,
prin vestea „morþii lui Dumnezeu”; dar
reînviatã, încã mai întãritã, preluându-ºi
din propriul cadavru întruchipãrile cele
mai pãguboase, prin câþiva agenþi ce-
aveau s-o conducã spre catastrofele de-
acum cunoscute: Mussolini, Stalin, Hi-
tler, Mao, Ceauºescu ºi încã alþi dicta-
tori, pentru care Puterea a devenit un drog
devastator dar pe care ei l-au tratat ca pe
o banalã limonadã rãcoritoare.

Drog fiind, Puterea genereazã dependen-
þã, iar uzul o duce spre uzurã, fazã în care
orice este mai rãu devine posibil. La nivelul
individului, obiºnuit, în faza de dorinþã ºi
de încolþire a Puterii, fenomenul are, îmi
pare, o simptomatologie relativ simplã, în
manifestarea ei vizibilã. Un exerciþiu inves-

tigativ-detectivist ne restituie procesul be-
þiei Puterii în toatã hidoºenia ei structuralã.

Colegul de ºcoalã, amicul din colþul strã-
zii ori colocatarul de bloc ne oferã exemple
oþioase, chiar dacã, în ciuda evidenþelor,
nu ni le „traducem” ca atare. Vorba din tra-
diþia popularã „I s-a urcat Puterea la cap”
are indiciile unei axiome. În spaþiul public,
exemplele spuzesc: de la puºlamaua de mai
ieri, biet ºi timid chioºcar de plãcinte, ori
ºofer libidinos ºi înrobit câte unui mahãr,
deja ajuns sus („s-a cocoþat sus”, se mai
spune în popor, schiþând astfel un sens cât
se poate de concret al accesului la Putere
ca proces ascensional), în a cãrui prestaþie
cu greu mai recunoºti ceva din ceea ce
fusese. E o schimbare structuralã, o ade-
vãratã mutaþie, ontologicã, aproape, pe care
catalogarea din vorbirea curentã – S-a
schimbat X – pare prea blândã în raport cu
enormitatea metamorfozei.

În privinþa demnitarilor, lucrurile sunt
încã ºi mai evidente ºi mai sfidãtoare. Aco-
lo metamorfoza se verificã, cu un acut simþ
al caricaturii, prin ceea ce aº numi schim-
barea de scaun: din opoziþie la Putere. ªi

viceversa. În acest caz, se face parcã mai
vizibilã, oricât de ascunsã încã, intercone-
xiunea dintre Putere ºi …ªefie. Public, poþi
vorbi în numele Puterii, însã eºti obligat sã-
þi disimulez pe cât posibil vocaþia de a fi
vãzut ca ªef. ªeful (il capo mafiotic) nu
discutã, nu dialogheazã, nu comenteazã: el
comandã. Dicteazã. De unde ºi susceptibi-
litatea de a fi încadrat pe un drum al… dic-
tatorului.

Trebuie spus cã maladia asta, a Puterii
cu orice preþ ºi de dragul ei, are, ºi încã
demult, un antidot, pe cât de salvator pe
atât de la îndemânã: beþia, în acþiune, a
Puterii n-ar fi posibilã fãrã complici. Din
pãcate ºi din nenorocire, ea este un vac-
cin nefolosit. Ori folosit doar în intervale
temporale, cum ar fi ciclurile electorale.
Prea rare ºi nefuncþionale la nivelul pre-
tenþiei lor pentru a mai avea ºi o eficacita-
te constantã.

* Republic un articol apãrut mai demult,
a cãrui actualitate este nu doar evidentã, dar
întruneºte ºi calitatea unui avertisment post-
electoral (n.aut.).

Valoarea este de 9 la mie com-
parativ cu media europeanã, care
este de doar 4,1 la mie. Potrivit
raportului Eurobarometru, Româ-
nia înregistreazã deficienþe severe
în administrarea sistemului public
sanitar, având o structurã învechi-
tã de asistenþã medicalã.

Din punct de vedere al dotãrii
cu echipament medical, România
este mult sub media þãrilor euro-
pene, iar în privinþa resursei uma-
ne, la sfârºitul anului 2012, acti-
vau 281.000 de profesioniºti în
domeniul sanitar. Astfel, deºi pre-
gãteºte cei mai mulþi absolvenþi de
medicinã, România se poziþionea-
zã cu mult sub media UE de la toa-
te categoriile de profesioniºti din
domeniul sanitar. Cele mai mari
discrepanþe se înregistreazã la me-
dici ºi la asistenþi medicali. În pri-
vinþa infrastructurii, sunt 3.000 de
cabinete în ambulatoriu de specia-
litate, 1.500 de laboratoare, 300 de
furnizori de îngrijiri la domiciliu,
peste 7.000 de farmacii ºi aproxi-
mativ 450 de spitale.

La fiecare 5 ore,
un copil mai mic
de un an moare
Deºi mortalitatea infantilã a scã-

zut în ultimele douã decenii – de la

România înregistreazã cea mai
mare ratã a mortalitãþii infantile în
rândul statelor membre ale Uniunii
Europene, acesta fiind unul din in-
dicatoarele cele mai sugestive privind

starea de sãnãtate a populaþiei. Deºi
a înregistrat o evoluþie descendentã,
mortalitatea maternã se menþine la
cote ridicate, cu valori de douã ori
peste media UE.

24 de decese la mia de naºteri în
1994, la 9 la mie în prezent  –, aces-
ta rãmâne un capitol nefericit pen-
tru România. Dupã nouã ani de la
integrare europeanã, þara noastrã
ocupã încã primul loc în Uniunea
Europeanã, cu o ratã a mortalitãþii
infantile mai mult decât dublã. În
fiecare an, aproximativ 1.900 de
nou-nãscuþi pierd lupta pentru via-
þã. La fiecare 5 ore, un copil mai

mic de un an moare. O treime din
aceste decese pot fi prevenite prin
dezvoltarea de programe suport
pentru mame ºi copii ºi dotarea
maternitãþilor ºi secþiilor de nou-
nãscuþi cu echipamente medicale
performante.

Cele mai multe decese se în-
registreazã în rândul prematuri-
lor. Nou-nãscuþii cu o greutate
mai micã de 2.500 de grame pre-
zintã cel mai mare risc de morta-
litate infantilã. Greutatea micã la
naºtere este datã de mai mulþi
factori: malnutriþia sau starea de
sãnãtate precarã a mamei, lipsa
controalelor prenatale ºi a plani-
ficãrii familiale.

Deficit
de personal
ºi aparaturã

învechitã
Nici din punctul de vedere al

condiþiilor pe care le oferã spi-
talele situaþia nu este deloc bunã.
Mai ales la capitolul dotãri cu
echipament medical. Potrivit
unui studiu recent, media de pa-
turi de terapie intensivã pe nive-
luri este subunitarã la nivelul 1
(0,4) ºi de 5 paturi pentru nive-
lul 2. Un numãr de 16 paturi de
obstetricã sunt, în medie, în ca-
drul maternitãþilor de nivel 1,

deºi Ordinul MS prevede mini-
mum 25, în timp ce pentru ni-
velurile 2 ºi 3, minimul prevãzut
este de 43, respectiv 90 de pa-
turi. Numãrul mediu de sãli de
naºtere pe nivele, 3 fiind cel mai
ridicat, este de 2 sãli la nivelul
1, 3 sãli la nivelul 2 ºi 4 sãli la
nivelul 3. ªi rata de naºteri chi-
rurgicale este foarte ridicatã în
þara noastrã, faþã de nivelul con-
siderat optim. În privinþa perso-
nalului, aratã studiul, maternitã-
þile din România înregistreazã un
deficit foarte mare, iar numãrul
de servicii de investigare care
poate fi acordat este scãzut,
acestea ajungând la o limitã alar-
mantã în zilele libere ºi cele de
sãrbãtoare.

La nivel global, în ciuda efor-
turilor depuse de guvernele lu-
mii, doar 62 din 195 de þãri in-
cluse într-un realizat de ONU au
reuºit sã atingã obiectivele fixa-
te în acest domeniu.

Mortalitatea globalã a copiilor
cu vârste de sub cinci ani s-a re-
dus cu 53% în ultimii 25 de ani.
Mai exact, mortalitatea infantilã
în întreaga lume a trecut de la
12,7 milioane în anul 1990 la 5,9
milioane în 2015. În ultimii 15 ani
au fost salvate vieþile a 48 de mi-
lioane de copii din întreaga lume.
Potrivit experþilor ONU, naºterea
prematurã, pneumonia, complica-
þiile care apar la naºtere, diareea
ºi malaria, sunt doar câteva din-
tre cauzele care duc la deces în
cazul micuþilor care au sub 5 ani.

RADU ILICEANU

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE
România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE
România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE
România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE



sâmbãtã, 11 iunie 20168 / cuvântul libertãþii actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

 Emisari ai agenþilor economici,
cei mai mulþi de la nivelul superior,
au participat, la Liceul Tehnologic
Auto, la dezbaterea privind învãþã-
mântul profesional ºi tehnic. «Sun-
tem beneficiari ai proiectului „Ad-
optã un liceu!”, cu parteneri im-
portanþi din mediul economic, ac-
centul fiind pus pe dezvoltarea în-
vãþãmântului profesional. Sunt as-
tãzi prezenþi oameni cu rãspunde-
re ºi din partea partenerilor, ºi din
cea a Ministerului Educaþiei ºi a
Inspectoratului ªcolar Judeþean.
Scopul este clar: dezvoltarea pre-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

În sfârºit, începe sã se miºte ceva în învãþãmântul tehnic ºi profesional din
România. Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a lansat în
dezbatere publicã proiectul învãþãmântului dual, despre care am mai amintit,
iar Craiova a fost, zilele trecute, centru de comunicare pentru inspectoratele
ºcolare judeþene, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Joi seara, la
Liceul Tehnologic Auto Craiova, o instituþie de învãþãmânt care s-a implicat în
proiecte de dezvoltare pe linie tehnicã ºi profesionalã a fost gazda unei întâl-
niri, la care au fost prezenþi ºi importanþi reprezentanþi ai mediului economic,
în care s-au discutat problemele învãþãmântului tehnic.

gãtirii tehnice a tinerilor, fiindcã
este nevoie de specialiºti», a pre-
cizat prof. Georgicã Bercea Flo-
rea, director al Liceului Tehnolo-
gic Auto.

Sprijin din partea autoritãþilor
Manifestarea a avut, aºa cum am

mai amintit, parte de oaspeþi de sea-
mã. Unul dintre ei, Dragoº Cosma,
director în cadrul MENCS, a punc-
tat: «Sunt unul din partea locului,
iar ceea ce se întâmplã aici este un
exemplu. Aceºti copii, integraþi în
„Adoptã un liceu!”, au avut posi-

bilitatea sã înve-
þe ºi sã simtã „la
cald” ceea ce
înseamnã pro-
ducþia, prin sta-
giile de practicã efectuate la parte-
nerii economici. Pe 19 mai, a fost
pus în dezbatere publicã modalita-
tea de adoptare a învãþãmântului
dual, se aºteaptã opþiunile, cu atât
mai mult cu cât, în Europa, sunt
exemple de urmat – Germania, Aus-
tria, Olanda, Franþa».

La rândul sãu, prof. Simona
Ciulu,inspector de specialitate în

cadrul Inspectora-
tului ªcolar Jude-
þean Dolj, a menþio-
nat: „Putem felicita
toate cadrele didac-
tice, elevii ºi firmele
prezente în acest
proiect. Ne axãm pe
orientarea absolven-
þilor de clasa a VIII-
a spre aceastã for-
mã de învãþãmânt.
Sunt aºteptaþi cât
mai mulþi agenþi
economici care sã
se implice în pro-
gram, iar site-ul ISJ
le stã la dispoziþie
tuturor, cu toate in-
formaþiile”.

Unanimitate
între oamenii de afaceri

La Liceul Tehnologic Auto au
fost prezenþi, aºa cum aminteam,
ºi reprezentanþi de marcã ai mediu-
lui de afaceri. „Suntem parteneri ºi
suntem mulþumiþi de rezultatele ob-
þinute. Aceastã unitate este pe pri-
mele locuri ºi sunt convins cã vor
veni ºi rezultate” – Liviu Ungurea-
nu, coordonator al „Cummins Po-
wer Generation Business”.

Constantin Popeci, foarte bi-
necunoscut în þarã ºi strãinãtate,
manager al „Popeci Utilaj Greu”,
a precizat: „Suntem într-o cola-
borare foarte bunã atât cu învã-
þãmântul preuniversitar, cât ºi cu
Universitatea din Craiova. Dacã
vorbim despre acest liceu, este
cel care a fost ridicat, cu foarte
mulþi ani în urmã, pe structura
fostei Întreprinderi de Utilaj Greu,
pentru care a pregãtit specialiºti,
ºi sunt convins cã tradiþia va fi
dusã mai departe”.

O altã firmã implicatã în pro-
iect este „Sitco” Craiova, reprezen-
tatã chiar de cãtre conducãtor, Du-

mitru Pîrvu, care a precizat: „Sun-
tem printre puþinii care pregãtesc
operatori de maºini-unelte cu co-
mandã numericã. Ne-am implicat
foarte mult în proiect, iar doamna
Viorica Cârstea, director adjunct
al unitãþii de învãþãmânt, a colabo-
rat foarte bine cu noi. Cred cã tre-
buie gãsitã o soluþie ºi pentru a ri-
dica pregãtirea profesionalã a ca-
drelor didactice. Oricum, este ne-
voie de specialiºti ºi toþi suntem
implicaþi din plin în dezvoltarea în-
vãþãmântului tehnic ºi profesional”.

Ofertã tentantã
Pentru anul ºcolar viitor, Liceul

Tehnologic Auto vine cu o ofertã
tentantã. Astfel, la liceu sunt 28
de locuri pe filiera „electricã” ºi
56 de poziþii pe „mecanicã” (câte
28 pentru tehnician transporturi,
respectiv mecatronicã). Pentru
ºcoala profesionalã, absolvenþii
clasei a VIII-a, sunt 56 de locuri,
câte 14 pentru mecanic auto, ope-
rator maºini cu comandã numeri-
cã, tinichigiu-vopsitor auto, sudor,
iar la „seral” sunt disponibile 28
de posturi pe „electricitate”.

Unii dintre ei nu s-au mai vãzut
de la terminarea cursurilor, viaþa
ducându-i peste tot în þarã ºi în
lume. Alþii au pãstrat legãtura, au
fost mereu aproape, dar cu toþii au
avut, ieri, lacrimi în ochi, când s-
au revãzut. Este vorba de prima
promoþie a Facultãþii de Electroteh-
nicã – Secþia Automaticã. ªi-au
depãnat amintiri, ºi-au vorbit de
cele ale vieþii din prezent ºi vor, de
acum, ca în fiecarean sã se întâl-
neascã, în faþa Parcului „Nicolae
Romanescu”.

Sunt cei care au pus bazele dez-
voltãrii cercetãrii ºi producþiei în
ceea ce priveºte automatica la Cra-
iova. Au avut profesori de marcã,
adevãrate somitãþi, cei mai mulþi
trecuþi în nefiinþã: Pter Hamburg,
Rodica Gherman (matematicã),
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Clipe de nostalgie, de melancolie, dar ºi de fericire, ieri, în Sala
Albastrã a Universitãþii  din Craiova. Absolvenþii – cei care au pu-
tut fi prezenþi – ai primei promoþii a Secþiei de Automaticã a Fa-
cultãþii de Electrotehnicã din cadrul Universitãþii din Craiova au
sãrbãtorit 45 de ani de la finalizarea pregãtirii superioare.

Mihail Botez, Valentin Boju (geo-
metrie analiticã ºi diferenþialã), Ion
Scondac ºi Margareta Boroº (chi-
mie), Alexandru Ene (geometrie
descriptivã), Silviu Puºcaºu (me-
canicã), Marius Preda ºi Jack Mar-
covici (bazele electrotehnicii), Con-
stantin Belea ºi Georgeta Florescu
(matematici speciale), Oliviu Gher-
man ºi Florea Uliu (fizicã), iar lista
poate continua, cu scuze pentru cã
nu-i putem aminti pe toþi. Atunci,
doi dintre ei erau proaspãt asistenþi,
Oleg Cernian ºi Mircea Ivãnescu,
prezenþi ºi ieri în salã.

Tânãr profesor, viitor rector
Prof.univ.dr. ing. Mircea Ivã-

nescu, devenit ulterior rector al
Universitãþii din Craiova, ºi-a
amintit de anii de atunci: „Cred cã

putem vorbi de aniversarea a 50
de ani, deoarece atunci s-au înce-
put cursurile ºi s-a înfiinþat învã-
þãmântul tehnic la Craiova. Mai
fusese, pânã în 1959, o secþie de
inginerie, desfiinþatã, iar atunci a
fost un lucru benefic, la deschi-

derea din 1966. Eram tânãr pe
atunci, eram foarte apropiat de
studenþi. Cred cã, în acei ani, cea
mai mare victorie a fost aducerea
la Craiova a domnului Constantin
Belea, unul dintre fondatorii ºcolii
româneºti de automaticã”.

Amintiri, amintiri...
Am vorbit ºi cu doi dintre stu-

denþii de atunci. «De fiecare datã,
ne aducem aminte cu bucurie de
anii aceia. Astãzi, am vãzut colegi
pe care nu-i mai vãzusem de la
absolvire. Eram cu toþii foarte apro-
piaþi. Þin minte cã, în anul în care
am fãcut practica la Galaþi, aveam
o foarte bunã echipã de fotbal, am
câºtigat ºi locul al II-lea la o com-
petiþie, iar cei de acolo credeau cã
suntem parte din echipa Universi-
tãþii Craiova, celebra „ªtiinþa”.
Amintiri frumoase» – Ionel Panã.

„Este un moment deosebit. Cei
mai mulþi dintre noi au avut ºi mai
au cariere frumoase profesionale.
Este un moment de melancolie ºi
nostalgie” – George Curcanu,
organizatorul întâlnirii. Doar câte-
va cuvinte ar mai putea fi spuse:
„Gaudeamus igitur” („Sã ne bucu-
rãm, aºadar!”).
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Sub sloganul „Mereu ceva
nou”, Diverta propune un spaþiu
de shopping structurat pe trei zone
de interes, create pe baza preocu-
pãrilor publicului: „Îmi place”,
„Mã joc ºi învãþ” ºi „Am succes”.
O gamã extinsã de produse de dez-
voltare personalã ºi petrecere a
timpului liber pentru întreaga fa-
milie (cãrþi, produse de biroticã ºi
papetãrie, jucãrii, cadouri, colecþii
ºcolare ºi pentru adolescenþi, jo-
curi, gadgeturi tech&non-tech,
accesorii media) se regãseºte ºi în
Diverta – Mercur Center, ca de
altfel în întreg lanþul de magazine
din þarã. Noul spaþiu, mai modern
ºi mai primitor, la fel ca centrul

comercial care îl gãzduieºte, se
aflã la etajul al doilea.

„Avem un mix de produse
foarte tentante ºi multe noutãþi”

„Foarte mulþi craioveni aºtep-
tau sã redeschidem Diverta Mer-
cur. Ne-au cãutat în spaþiul din
Electroputere Mall ºi azi (n.r. – joi)
s-au bucurat cã am redeschis aici.
Am fãcut-o într-un spaþiu mai
mare decât cel pe care îl aveam
înainte, mai modern ºi mai lumi-

Redeschiderea în noul spaþiu situat la etajul al
doilea din Mercur Center a fost sãrbãtoritã de
magazinul Diverta împreunã cu craioveni de toa-
te vârstele ºi cu un invitat cu totul special: îndrã-
gita actriþã Nataºa Raab, de la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”. „La Diverta e musai sã citim!”
le-a spus domnia sa celor care au zãbovit la o dis-
cuþie pe tema lecturii sau în faþa rafturilor ticsi-
te cu cãrþi, dar ºi cu accesorii pentru birou, jocuri

ºi jucãrii creative. ªi n-au fost puþini, mai ales cã
în prima zi în acest nou ºi modern spaþiu Diverta
i-a întâmpinat cu o reducere de 10% la toate pro-
dusele, ofertã de care publicul va beneficia timp
de o lunã. Tot joi seara, copiii s-au întâlnit aici cu
Minnie Mouse, bucurându-se de un spectacol de
animaþie, face painting ºi modelaj de baloane. Ca
ºi Mercur Center, magazinul Diverta poate fi vi-
zitat zilnic, de luni pânã duminicã, între orele
10.00 – 22.00.

MAGDA BRATU
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nos, un spaþiu în care toate con-
ceptele Diverta se îmbinã armo-
nios, pe zone dedicate copiilor ºi
adulþilor, cu un mix de produse
foarte tentante ºi multe noutãþi.
Venim cu conceptul Blind Date,
pe care îl avem doar noi, cu gad-
geturi IT. Suntem într-o continuã
miºcare, aºa cum este ºi sloganul
nostru Diverta. ªi, important, ve-
nim ºi cu reduceri de preþuri: timp
de o lunã, vom avea 10% discount
la toate produsele din magazin. Pe
lângã acestea, avem foarte multe
promoþii în orice perioadã a anu-
lui”, ne-a declarat Raluca Terpe-
ziceanu, director de zonã Diver-
ta. În plus, magazinul va gãzdui,

ca ºi pânã acum, diverse
evenimente atât pentru
adulþi, cât ºi pentru copii –
lansãri de cãrþi ori ateliere de
creativitate ºi nu numai.

Actriþa Nataºa Raab
a ales o carte
despre grãdini

Evenimentul de inaugura-
re a Diverta – Mercur Cen-

ter a avut loc în prezenþa unui in-
vitat cu totul special: actriþa Naþi-
onalului craiovean Nataºa Raab.
Tonicã ºi volubilã, aºa cum publi-
cul o cunoaºte, domnia sa s-a aºe-
zat confortabil la o discuþie non-
formalã cu vizitatorii ºi cumpãrã-
torii pe tema lecturii, sub generi-
cul „La Diverta e musai sã ci-
tim!”. „Dacã vreþi sã fiþi oameni
educaþi, sã vã îmbogãþiþi vocabu-
larul ºi cunoºtinþele, e musai sã
citiþi! Pentru cã un om informat

face cât trei! Iar omul care are
cartea în suflet este un om fru-
mos. Diverta vã aºteaptã aici cu
cãrþi pentru toate vârstele, dar ºi
cu jocuri ºi nu numai. Îmi doresc
ca acest spaþiu sã fie în perma-
nenþã foarte plin. Este minunat cã
într-un complex comercial atât de
mare avem ºi o librãrie!”, s-a adre-
sat Nataºa Raab celor mai mici
dintre cititori.

Întrebatã ce îºi alege din multi-
tudinea de produse de la Diverta,
actriþa s-a oprit asupra unei cãrþi
despre grãdini! „Vãd cã sunt foarte
multe volume aici. Dar pentru cã
eu am citit cam pânã pe la 18 ani
tot ce era mai reprezentativ în be-
letristica universalã, acum sunt
foarte selectivã. Aleg un album
despre grãdini – l-am ºi vãzut aici,
pe un raft –, pentru cã acum mã
ocup de grãdinãrit. Însã, pentru cã

nu ºtiu prea multe, am nevoie sã
citesc”, a declarat Nataºa Raab.

Produse structurate pe zone
de interes ºi cel mai nou

concept – Blind Date
Unul dintre cei mai mari re-

taileri de entertainment ºi dez-
voltare personalã din România,
cu o istorie de 16 ani, Diverta
îºi propune în acest an reame-
na-jarea magazinelor mari pe
care le deþine, aceasta vizând în

principal transformarea lor într-
un one-stop-shop prin adãuga-
rea de noi produse, care com-
pleteazã cele trei zone principa-
le de interes: papetãrie, carte,
jucãrii. În plus, noua amenajare

urmãreºte sã ofere
mai mult spaþiu de
lecturã clienþilor
adulþi ºi copii.

Ca oriunde în
þarã, ºi în magazine-
le din Craiova, pu-
blicul regãseºte în
primul rând o diver-
sitate de cãrþi ,
structurate pe zone
de interes: Memorii/
Jurnale, Beletristicã,
SF/Fantasy, Autoe-
ducare, ªtiinþe,
Dicþionare/Cursuri,
Noutãþi, Top carte,
Carte de specialita-
te, Enciclopedii

pentru copii. Li se adaugã un raft
dedicat exclusiv jocurilor (Dixit
Catan, Scrable, Ligretto, Carcas-
sonne º.a.), precum ºi altele pen-
tru jucãrii creative, accesorii bi-
rou, organizare/arhivare, colec-
þii ºcoalã. De asemenea, craio-
venii gãsesc în Diverta – Mer-
cur Center cel mai nou concept
lansat de magazin la începutul
acestui an: Blind Date with a
Good Book. Cãrþile din aceastã
colecþie sunt împachetate într-un

ambalaj atrãgãtor, cu o graficã
specialã (putând fi ºi o soluþie
ineditã pentru un cadou), ce ofe-
rã clientului indicii despre titlul
cãrþii.

Retailerul deþine 23 de magazine
în 15 oraºe din þarã

Deºi magazinele Diverta repre-
zintã un concept unic pe piaþa de
retail din România, efectele cri-
zei economice s-au resimþit, la
sfârºitul anilor 2000, ºi asupra
activitãþii societãþii, eforturile de
creºtere a vânzãrilor necompen-
sând trendul negativ al pieþei pe
care activeazã societatea. Lanþul
de librãrii deþinut de omul de afa-
ceri Radu Octavian a ieºit însã
din insolvenþã în 2013 ºi, potri-
vit Ziarului Financiar,  a finali-
zat anul trecut cu o cifrã de afa-
ceri de 9,5 milioane de euro ºi
cu 23 de magazine în 15 oraºe
din þarã. „Dupã mai mulþi ani în
care compania a tre-cut prin di-
verse res-truc-turãri, anul aces-
ta putem miza din nou pe creº-
tere, pe fondul sta-bilizãrii bu--
si-nessului ºi al îmbunãtãþirii in-
dica-torului de vânzare/mp cu
20% în ultimii doi ani. Astfel,
pentru 2016 ne propunem o creº-
tere cu 5% a cifrei de afaceri”, a
declarat pentru Ziarul Financiar
Amalia Buliga, directorul general
al lanþului.
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A fost prima moþiune simplã
împotriva Guvernului Cioloº.
Aceasta a fost îndreptatã spre mi-
nistrului Agriculturii, depusã fiind
de PSD-ALDE, a ºi fost adoptatã,
miercuri, de Camera Deputaþilor cu
189 de voturi „pentru”, 11 „împo-
trivã” ºi 86 de abþineri, iniþiatorii
cerând demisia lui Achim Irimes-
cu. Moþiunea simplã „Cel mai mare
dezastru în agricultura româneas-
cã din perioada post-decembristã”
îndreptatã împotriva ministrului
Agriculturii a fost iniþiatã de 84 de
parlamentari PSD ºi ALDE. Deºi
aceºtia cer ca Achim Irimescu sã
plece din Guvern, o moþiune sim-
plã nu impune, potrivit regulamen-
tului, demisia unui ministru.
Irimescu se apãrã

„Prezentãm, mai jos, întârzie-
rile pe care le-a gãsit actuala con-
ducere a Ministerului ºi care au
impietat asupra efectuãrii la timp
a plãþii subvenþiilor: adoptarea ex-
trem de tardivã a legislaþiei nece-
sare efectuãrii plãþilor, pentru cã
Ordinul nr. 619 a fost adoptat de
abia la 6 aprilie 2015, iar depune-
rea cererilor de platã a început
numai la jumãtatea lui aprilie, deci
cu o lunã jumãtate întârziere; con-
tractarea modulului de plãþi trebuia
realizatã cu 1 an înaintea demarã-
rii plãþilor în avans, dar s-a fãcut
de abia la sfârºitul lunii iulie 2015
(abia în 30 iulie 2015 a fost adop-

Potrivit legii, adoptarea unei moþiuni simple nu implicã în
mod obligatoriu demiterea unui ministru, o decizie în acest sens
este prerogativa exclusivã a prim-ministrului.

Invocând „vechea moºtenire”ºi arãtând propriile rezultate,

Ministrul Agriculturii nu demisioneazãMinistrul Agriculturii nu demisioneazãMinistrul Agriculturii nu demisioneazãMinistrul Agriculturii nu demisioneazãMinistrul Agriculturii nu demisioneazã
Urmare a adoptãrii în plenul Camerei Deputaþilor a

moþiunii simple iniþiate de PSD ºi ALDE, ministerul
Agriculturii face câteva precizãri. În ce priveºte acuza-
þia privind neacordarea la timp a subvenþiilor de cãtre
APIA, aratã cã subvenþiile se plãtesc într-un ritm
accelerat – peste 1,22 miliarde de euro, din noiembrie
pânã în prezent –, deºi întârzierile sunt cauzate 100%
de fosta conducere. Mai aratã cã dezangajarea în anul
2015 a sumei de 1 miliard de euro ºi corecþii financiare
pentru cele douã agenþii de plãþi, în suma de peste 800
milioane de euro – numai pentru descãrcarea de conturi
a celor douã agenþii, în anul 2015, penalizãrile au urcat
la circa 80 milioane de euro – au însemnat un eºec în
absorbþia fondurilor de dezvoltare ruralã.

tatã HG nr. 596/22.07.2015). De
asemenea, decizia finalã privind
aplicarea schemelor noii Politici
agricole comune a fost transmisã
Comisiei Europene, de abia în oc-
tombrie 2015, deci era imposibilã
realizarea modulului de plãþi pânã
la 16 octombrie – data la care ar
fi trebuit sã înceapã plãþile în
avans!”, se aratã într-o expunere
de motive sub semnãtura minis-
terului Agriculturii.

Mai sunt invocate neasigurarea
la timp, de fosta conducere a mi-
nisterului, a fondurilor necesare
modulului de plãþi ca urmare a în-
târzierii în aprobarea actului nor-
mativ, dar ºi eliminarea cooperati-
velor ºi asociaþiilor de la accesul
fondurilor pentru pãºuni.
„Eºec în absorbþia fondurilor
europene, cu penalizãri de
80 milioane de euro!”

La acestea se adaugã, potrivit
comunicatului ministerului Agricul-
turii, decizia eronatã a fostului mi-
nistru, Daniel Constantin, de a apli-
ca, în 2015 ºi 2016, un numãr mult
prea mare de scheme de plãþi în
cadrul noii Politici agricole comu-
ne, respectiv 81 faþã de 21 de sche-
me în anul 2014! „Toate aceste
erori ºi întârzieri grave pãlesc, însã,
în faþa eºecului în absorbþia fon-
durilor de dezvoltare ruralã: dezan-
gajarea în 2015 a 1 miliard de

euro ºi corecþii financiare pentru
cele douã agenþii de plãþi în suma
de peste 800 milioane de euro
(numai pentru descãrcarea de con-
turi a celor douã agenþii în anul
2015 penalizãrile au fost de circa
80 milioane de euro)”, se mai
aratã în comunicatul MADR.
Daniel Constantin, acuzat cã
a indus în eroare Finanþele Publice

Actuala conducere a Agricultu-
rii adãugã faptul cã fostul minis-
tru, Daniel Constantin, a indus în
eroare Ministerul Finanþelor Publi-
ce solicitând creºterea salariilor la
Agenþia pentru Finanþarea Investi-
þiilor Rurale (AFIR), pe motiv cã
acestea s-ar plãti din fonduri euro-
pene. „Întrucât salariile trebuie plã-
tite din bugetul naþional, la începu-
tul acestui an, actualul ministru Iri-
mescu a trebuit sã gãseascã soluþii
pentru plata salariilor pentru cei
1.800 salariaþi ai AFIR! Culmea,
toatã aceastã situaþie gravã din agri-
culturã este pusã de autorul moþi-

unii, care a condus ministerul 3 ani
jumãtate, pe seama actualului mi-
nistru!”, se aratã în luarea de pozi-
þie a conducerii actuale a ministe-
rului Agriculturii.
Realizãri de la preluarea
portofoliului

Ministrul Achim Irimescu vine
cu câteva realizãri, pe care le ex-
pune arãtând, totodatã, cã multe
dintre mãsuri au reprezentat o
voinþã politicã fermã. Astfel, aces-
ta invocã simplificarea semnifica-
tivã a cererii de platã pentru anul
2016 – dosar de 9 ori mai redus,
faþã de cel din 2015! Aceasta a
permis introducerea cererilor de
la 1 martie, aºa cum prevede le-
gislaþia europeanã, dar ºi reintro-
ducerea posibilitãþii de acces de
cãtre cooperative ºi asociaþii a
subvenþiilor pentru pãºuni. Stabi-
lirea posibilitãþii de acces a sub-
venþiilor agricole de cãtre univer-
sitãþi, institute de cercetãri ºi sta-
þiuni didactic a fost un alt punct
bifat în strategia ministerului.

Pentru creºterea absorbþiei fon-
durilor pentru dezvoltare ruralã au
fost identificate 52 de mãsuri de
simplificare a accesului PNDR
2014-2020. Au fost eforturi con-
siderabile, astfel încât sã rezulte o
debirocratizare realã. Adoptarea
actului normativ prin care s-a în-
fiinþat funcþia de ataºat agricol care
sã permitã promovarea exporturi-
lor româneºti în 12 þãri pentru creº-
terea profitului producãtorilor ro-
mâni este o noutate în politica agri-
colã româneascã actualã. Relansa-
rea Fondului Mutual – proiectul
legislativ se aflã în dezbatere cu
fermierii ºi stabilirea unui Fond
Mutual, ce va permite despãgubi-
rea calamitãþilor din fonduri euro-
pene, degrevând bugetul naþional

de sume importante ce pot fi ast-
fel utilizate în alte scopuri sunt alte
douã demersuri asumate de actua-
la conducere a Agriculturii.
Turcia va ridica interdicþia de a
importa bovine din România

În urma negocierilor purtate de
ministrul Agriculturii, Achim Iri-
mescu, cu omologul sãu turc, Fa-
ruk Celik, precum ºi a diligenþe-
lor întreprinse de Autoritatea Na-
þionalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor (AN-
SVSA) pe lângã instituþia similarã
din Turcia, autoritãþile române au
primit, în data de 9 iunie 2016, o
scrisoare prin care partea turcã se
aratã deschisã sã deblocheze im-
porturile de bovine vii din Româ-
nia. „Menþionãm cã, negocierile
purtate de miniºtrii agriculturii din
România ºi Turcia s-au derulat,
mai cu seama, în Marja Conferin-
þei Regionale a Organizaþiei Naþi-
unilor Unite pentru Alimentaþie ºi
Agriculturã (FAO) pentru Euro-
pa, care a avut loc în Turcia (An-
talya), în perioada 3-5 mai 2016”,
se mai aratã într-un comunicat al
MADR. În perioada imediat urmã-
toare, ANSVSA ºi autoritatea ve-
terinarã turcã vor perfecta condi-
þiile de certificare.

Realizarea unui Fond de credi-
tare a agriculturii – termen octom-
brie 2016 –,  care sã permitã fa-
cilitarea finanþãrii fermierilor ºi
astfel creºterea absorbþiei fondu-
rilor de dezvoltare ruralã, evitând
dezangajãri de miliarde din trecut
ºi deblocarea exportului de ovine
în þãrile din Orientul Mijlociu –
peste 750.000 ovine au fost, deja,
exportate sunt alte douã coordo-
nate, cu care actuala conducere a
ministerului Agriculturii înþelege
sã se identifice.
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Preºedintele francez, Francois
Hollande, avertizeazã sindicatele în
privinþa încercãrilor de a întrerupe
campionatul Euro 2016 care a de-
butat asearã cu meciul România-
Franþa. Vatmanii de tren ameninþã
cã voi intra în grevã, fiind afectat
traficul pe o linie de transport care
face legãtura cãtre cartierul Saint-
Denis de la periferia Parisului, unde
se aflã Stade de France. Suporterii
care au ajuns în Paris ºi în alte ora-
ºe din Franþa în cursul acestei sãp-
tãmâni au fost „întâmpinaþi” cu
deºeuri menajere necolectate pe
fondul grevei serviciilor de colec-
tare. În plus, þara se confruntã cu
un nivel ridicat de risc terorist de pe 13 noiem-
brie 2015, când au avut loc mai multe atentate
în Paris, soldate cu 130 de morþi, încercând
sã-ºi revinã de pe urma inundaþiilor puternice
care au provocat pagube majore în regiunile
din centrul ºi nordul þãrii. Hollande a subliniat
cã fiecare are de respectat o responsabilitate
pentru ca turneul de fotbal sã se desfãºoare
fãrã vreun incident. „Fac apel la simþul res-
ponsabilitãþii al fiecãruia, pentru cã dacã sta-
tul trebuie sã-ºi îndeplineascã datoria - ºi o va

Abu Bakr Baghdadi, liderul
reþelei teroriste SI, ar fi fost rãnit
într-un atac aerian

Abu Bakr Baghdadi, liderul
reþelei teroriste Stat Islamic, ar
fi fost rãnit într-un atac aerian
al coaliþiei coordonate de SUA,
în zona frontierei dintre Siria ºi
Irak, potrivit postului de televi-
ziune Al Sumariya. Televiziunea
irakianã a citat o sursã localã
din provincia Ninive, care a spus
cã Baghdadi ºi mai mulþi lideri
ai organizaþiei teroriste au fost
rãniþi joi, într-un atac aerian
asupra unui punct de comand
din apropierea frontierei cu Si-
ria. Oficiali americani ºi irakieni
au anunþat cã nu pot confirma
informaþiile difuzate de postul
de televiziune din Irak. Colone-
lul Chris Garver, un purtãtor de
cuvânt al coaliþiei coordonate de
SUA, a spus cã „în acest moment
nu poate confirma nimic”. Un
rãspuns similar a venit ºi din par-
tea oficialilor de securitate kurzi
ºi arabi. Nu este pentru prima
oarã când se vehiculeazã cã li-
derul organizaþiei Stat Islamic ar
fi fost rãnit sau ucis. Chiar la în-
ceputul acestui an au existat in-
formaþii cã Baghdadi ar fi dece-
dat, informaþie infirmatã în apri-
lie de Departamentul Apãrãrii din
SUA, care a anunþat cã liderul
SI este în viaþã.

Gruparea kurdã TAK
revendicã atentatul
de la Istanbul, soldat cu 11 morþi

Gruparea kurdã TAK, afiliatã
miºcãrii Partidul Muncitorilor
Kurzi (PKK), a revendicat ieri
atentatul cu maºinã-capcanã din
Istanbul de marþi, în care au mu-
rit 11 persoane, se aratã într-un
comunicat postat pe site-ul gru-
pãrii. Potrivit ultimului bilanþ, 11
persoane au murit (ºapte poliþiºti
ºi patru civili) ºi 36 au fost rãni-
te în atacul cu maºinã-capcanã
de marþi dimineaþã în apropiere
de centrul istoric al Istanbulului.
O maºinã încãrcatã cu explozi-
bili a fost detonatã de la distan-
þã, în timp ce un autobuz al poli-
þiei trecea prin apropiere, susþine
presa turcã. În schimb, pe site-ul
grupãrii TAK, militanþii kurzi
susþin cã este vorba despre un
atac sinucigaº. TAK a mai reven-
dicat ºi alte atacuri comise în
Turcia în acest an - douã în An-
kara din martie ºi februarie, sol-
date cu 37, respectiv 29 de dece-
se. Atât TAK cât ºi PKK sunt con-
siderate grupãri teroriste de cã-
tre Turcia ºi Statele Unite. Miº-
carea radicalã Partidul Munci-
torilor din Kurdistan (PKK) lan-
seazã frecvent atacuri împotriva
forþelor turce de securitate. În
sud-estul þãrii, unde se aflã ma-
joritatea populaþiei kurde, auto-
ritãþile turce au lansat la finalul
anului trecut o ofensivã de am-
ploare împotriva militanþilor
kurzi, care au comis mai multe
atacuri teroriste comise în þarã,
dupã ce un acord de încetare a
conflictului armat între cele douã
pãrþi a ieºit din vigoare pe 20
iulie 2015.

Casa Albã pune presiune în vederea imple-
mentãrii acordului de pace dintre Rusia ºi
Ucraina, înainte ca preºedintele american,
Barack Obama, sã-ºi încheie mandatul în
2017, a declarat Susan Rice, consilier pe pro-
bleme de securitate. Rice, care coordoneazã
politicile externe de la Casa Albã, susþine cã
existã posibilitatea ca acordul de la Minsk sã
fie implementat pânã la finalul acestui an,
oficialii americani intensificându-ºi în acest
sens colaborarea cu omologii lor francezi ºi
germani, garanþi ai acordului de la Minsk sem-
nat în februarie 2015. „Este o chestiune care
trebuie rezolvatã acum ºi pânã la finalul ad-
ministraþiei (Obama), dacã, în special, ruºii
îºi exprimã suficientã voinþã politicã”, a de-
clarat Rice la un eveniment gãzduit de Wa-
shington Post. Obama urmeazã sã-ºi încheie
mandatul pe 20 ianuarie 2017. „Dacã sperãm
cã ruºii vor sã rezolve aceastã chestiune - ºi
avem câteva motive sã credem cã vor sã facã

Hollande avertizeazã sindicatele în privinþaHollande avertizeazã sindicatele în privinþaHollande avertizeazã sindicatele în privinþaHollande avertizeazã sindicatele în privinþaHollande avertizeazã sindicatele în privinþa
grevelorgrevelorgrevelorgrevelorgrevelor, pe perioada desfãºurãrii Euro 2016, pe perioada desfãºurãrii Euro 2016, pe perioada desfãºurãrii Euro 2016, pe perioada desfãºurãrii Euro 2016, pe perioada desfãºurãrii Euro 2016

face - va lua toate mãsurile în caz de necesita-
te”, a avertizat Hollande. “În acelaºi timp, este
la fel de important ca acei care participã la
aceste manifestãri sau care le organizeazã sã-
ºi îndeplineascã datoria, ca acest mãreþ eve-
neiment sã fie unul popular”, a mai precizat
liderul francez. Ministrul francez al Sporturi-
lor, Thierry Braillard, a lansat un apel cãtre
uniunile sindicale sã ia în considerare supor-
terii. „Aºa cum existã momente în care pot fi
organizate greve, acum suntem în ajunul unui

eveniment prin care vor împiedica
unii suporteri sã ajungã pe stadion”,
a declarat ministrul francez. „Aºa
ceva nu este normal”, a completat
acesta. Dar unii dintre protestatarii
nu se lasã intimidaþi. Berenger Cer-
non, vatman de tren ºi secretar
general al uniunii CGT, considerã
cã protestele sunt total legitime ºi
pot fi desfãºurate oricând. „Nu noi
am stabilit calendarul”, a explicat
el. „Nu noi am decis cã turneul
Euro 2016 se va organiza la aceas-
tã datã. În prezent, are loc o miº-
care socialã, reorganizarea câm-
pului muncii continuã, legile Mun-
cii continuã”, a subliniat Cernon.

„Vrem ca la negocierile pentru acorduri co-
lective sã participe toatã lumea. Deci da, cu
siguranþã asta va afecta campionatul Euro ºi
vom continua cu grevele”, a avertizat repre-
zentantul uniunii CGT. Potrivit autoritãþilor
franceze, circa 3.000 de tone de deºeuri me-
najere au rãmas necolectate în Paris. Grãmezi
de gunoaie necolectate au fost înregistrate ºi
în Marsilia, unde vor fi organizate patru me-
ciuri Euro 2016, printre care cel dintre Anglia
ºi Rusia de astãzi.

Foºtii premieri Tony Blair ºi John Major avertizeazã cã ieºirea
din UE ar putea duce la destrãmarea Marii Britanii

Eventuala ieºire din Uniunea
Europeanã va pune în pericol uni-
tatea Marii Britanii, afectând acor-
dul de pace privind Irlanda de
Nord ºi alimentând miºcarea
proindependenþã în Scoþia, aver-
tizeazã foºtii premieri Tony Blair
ºi John Major. „Abandonaþi apar-
tenenþa Marii Britanii la Uniunea
Europeanã ºi sã nu fiþi surprinºi
cã la final, drept consecinþã, aban-
donãm unitatea noastrã ca þarã”,
a declarat John Major, premier
conservator britanic în intervalul
1990-1997. „Cel mai de succes
model de uniune din istorie riscã
sã se destrame pentru totdeauna”,
a adãugat John Major într-un dis-
curs rostit la Universitatea Ulster.
„Dacã vom vota în favoarea ieºi-

rii din UE pe 23 iunie, vom pune
în pericol viitorul Irlandei de Nord,
va fi un parcurs lipsit de raþiune”,
a spus, la rândul sãu, fostul pre-
mier laburist Tony Blair. Regiunea
Scoþia a organizat referendum pe
tema apartenenþei la Marea Brita-
nie în 2014, dar 55% dintre ale-
gãtori au respins independenþa. În
cazul ieºirii Marii Britanii din UE,
politicienii scoþieni ar putea orga-
niza un nou referendum proinde-
pendenþã, dublat de o întrebare
privind aderarea autonomã la Blo-
cul comunitar. Pe de altã parte, o
ieºire a Marii Britanii din UE va
însemna reintroducerea controa-
lelor vamale, inclusiv cu Irlanda,
generând probleme în regiunea
britanicã Irlanda de Nord.

Implementarea acordului de pace de la Minsk, posibilã pânã în 2017
asta -, avem timpul, motivaþia ºi instrumen-
tele necesare pentru a îndeplini acest lucru”,
a adãugat Rice. Peste 9.000 de persoane au
murit în confruntãrile dintre rebelii proruºi ºi
forþele ucrainene izbucnite din aprilie 2014.
Statele Unite ºi Uniunea Eu-
ropeanã au rãmas pe poziþii
ferme în privinþa sancþiuni-
lor economice impuse Rusiei,
solicitând implementarea mã-
surilor de securitate ºi orga-
nizarea de reforme electora-
le de cãtre guvernul de la
Kiev în cadrul acordului de
la Minsk. Liderii UE urmea-
zã sã decidã dacã vor pre-
lungi sancþiunile aplicate Ru-
siei în cadrul unui summit
organizat la finalul lunii iunie.
Rice a recunoscut cã nu poa-
te garanta îndeplinirea aces-

tui plan, în condiþiile în care timpul rãmas la
dispoziþie este scurt, subliniind cã nu se ºtie
exact dacã Parlamentul ucrainean va putea
ratifica reformele electorale solicitate în ca-
drul acordului de la Minsk.
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Falsificatorul

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:25

Cel mai bun falsificator de
tablouri din lume (John Travol-
ta) face o înþelegere cu un
sindicat mafiot ca sã fie elibe-
rat mai devreme din închisoa-
re, iar, în schimb, el trebuie sã
punã la cale un jaf imposibil:
trebuie sã falsifice o picturã de-
a lui Claude Monet, sã fure
originalul dintr-un muzeu ºi sã
punã în locul lui o replicã per-
fectã astfel încât nimeni sã nu
observe schimbul.

Omul Pãianjen

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 16:30

Lansat cu ocazia celei de-a
40-a aniversãri de la prima
apariþie în benzile desenate a
Omului-Pãianjen, filmul Spider-
Man (Omul-Paianjen) se axeazã
pe povestea elevului Peter
Parker (TOBEY MAGUIRE) care,
dupã ce a fost muºcat de un
pãianjen modificat genetic,
capãtã o putere supraome-
neascã ºi abilitatea pãianjenu-
lui de a se cãþãra pe orice
suprafaþã. El jurã sã foloseascã
aceste abilitãþi pentru a lupta
contra crimei.

Cei trei muschetari

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:00

Un tânãr actor talentat, cu o
carierã de succes în serialele
TV, este nevoit sã se retragã
din activitate din cauza unor
afecþiuni psihice. Sperând
sã-ºi recapete claritatea
gândirii prin scris, James se
mutã împreunã cu sora sa în
casa de pe malul oceanului a
celei mai bune prietene. Însã
pe mãsurã ce personalitatea
lui se cufundã tot mai mult în
propria minte...

SÂMBÃTÃ - 11 iunie

07:00 Gala Umorului
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
08:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:30 Minutul de agricultura
12:40 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Ecosisteme din Þara

Galilor
15:00 Ora regelui
16:10 Linia vieþii
1947, Dramã
17:50 Vorbeºte corect!
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ochiul magic
21:50 Flacari si petrol
1968, SUA, Acþiune, Aventuri
23:50 Vorbeºte corect!
00:00 Jurnal Euro
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:15 Ecosisteme din Þara

Galilor
01:45 Exclusiv în România
02:25 Telejurnal
03:15 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:40 Discover România

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi sãnãtate
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Fost-a odatã un schit

smerit... Mãnãstirea Secu
13:00 Deportaþii
14:10 Dragoste ºi porumbei
1986, Comedie, Romantic
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Ora de ºtiri
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Malaria
2009, Horror, Mister, Thriller
22:10 Boul
1991, Dramã
23:50 Poveºti citadine
00:10 Dragoste ºi porumbei
1986, Comedie, Romantic
02:00 Mic dejun cu un campion

(R)

TVR 2

07:30 Filme ºi vedete - VIII,
Ep. 24

08:00 Captive
09:40 Pasiune
11:20 Tammy
12:55 O noapte la muzeu
14:45 Fãrã copii
16:25 Falsificatorul
18:00 Din greºealã împreunã
20:00 Rolul vieþii mele
21:45 Captive
23:25 Legea armei
01:15 Eu sunt Sam
03:25 Reportaj special Vice:

lupta împotriva cancerului
04:10 Mi-5: Pentru binele

tuturor
2015, Marea Britanie, Acþiune
06:00 Nu vom avea niciodatã

Parisul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 I Like IT
10:35 Ce se întâmplã doctore ?
11:05 Arena bucãtarilor
11:35 Aquamarine
2006, SUA, Comedie, Familie
14:30 Petrecere pentru Gillian
1996, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:30 Omul Pãianjen
2002, SUA, Acþiune, Aventuri
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal EUFA Euro 2016:

Anglia-Rusia
00:00 Toatã România vede

România
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Petrecere pentru Gillian

(R)
1996, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:30 Aquamarine (R)
2006, SUA, Comedie, Familie
05:00 I Like IT (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

07:00 Lecþii de viaþã (R)
08:00 Amicul Joey (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 La plimbare cu racheta

(R)
14:30 Ziua cârtiþei (R)
16:30 La bloc
18:45 Câinele Japonez
20:30 Nuntã a la grec
22:30 La hotarul dintre viaþã ºi

moarte
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Camera Café

10:30 Bravo, România! (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Cei trei muschetari

1993, Australia, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Familie,

Romantic, Dragoste

22:00 ªase zile, ºapte nopþi

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste

00:00 Mãrturie sub torturã

2008, SUA, Canada, Crimã,

Thriller

02:00 Castorul

2011, SUA, Emiratele Arabe,

Dramã

03:30 Mãrturie sub torturã (R)

2008, SUA, Canada, Crimã,

Thriller

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:45 In papuci de vedetã

10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Sabbagh în acþiune

22:30 Dinþi

2007, SUA, Comedie, Horror

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, Romania, Comedie

10:00 Secrete de stil

10:30 Jurnalul STV Junior

11:00 Focus Magazin

12:00 60 de minute cu Alexan-

dru Constantin

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu

16:00 Colierul de turcoaze (R)

1985, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trãdaþi în dragoste

22:30 17

2008, România, Dramã

23:30 Rivalii

2008, Franþa, Acþiune, Crimã,

Dramã

01:30 Killer Karaoke (R)

02:30 Cireaºa de pe tort (R)

03:30 Rivalii (R)

2008, Franþa, Acþiune, Crimã,

Dramã

05:45 Focus

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ProMotor
09:30 ªtiri Sport.ro
10:00 Toata România vede

România!
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016:

Franþa - România
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 Highlights UEFA Euro

2016: Franþa - România
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Local Kombat
23:00 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninsâmbãtã, 11 iunie - max: 28°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5110 .............. 45110
1 lirã sterlinã................................5,7685....................57685

1 dolar SUA.......................3,9938........39938
1 g AUR (preþ în lei)........162,8535.....1628535

Cursul pieþei valutare din 11 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
COMUNA GIUBEGA, titular al

proiectului „Canalizarea ºi epurarea
apei menajere în comuna Giubega,
judeþul Dolj” anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj - Fãrã
evaluarea impactului asupra mediu-
lui ºi fãrã evaluare adecvatã pentru
proiectul menþionat, propus a fi am-
plasat în comuna Giubega, satul Giu-
bega, judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comenta-
rii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile.

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþii publice de execuþie vacante de consilier
juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului juridic:

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului
Dãbuleni, în data de 12.07.2016, ora 1000 – proba scrisã ºi
14.07.2016, ora 1200 – interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de
zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Par-
tea a III-a, la secretariatul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, documentele prevãzute la art. 49 din HG nr. 611/
2008, modificatã ºi completatã prin HG nr. 1173/2008.

Condiþii de participare la concurs:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din

Legea nr. 188/1999, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-

pectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul

ºtiinþe juridice.
Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni

ºi pe site-ul instituþiei
www.primariadabuleni.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon: 0251/334317.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT colete
ºi persoane din uºã
în uºã. Craiova – Bel-
gia - Anglia. Telefon:
0730/831.195.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament 2
camere zona Gãrii.
Telefon: 0746/
041.448.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
1 Mai (Insulã) vis a
vis Fabrica Confec-
þii 3 decomandate
(boxã subsol), ve-
dere bilateralã,
59.000 Euro. Tele-
fon: 0770/401.726;
0770/970.565.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Craio-
va, str. Târnava, nr.
21. Telefon: 0749/
320.335.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
Telefon: 0763/
359.072.

TERENURI
Proprietar, vând
parcele 450-730
mp, Selgros, acces
dinspre Damila ºi
Casa Noastrã, intra-
vilan, curent electric,
20 euro/mp. Telefon:
0 7 7 0 / 2 4 3 . 5 9 8 ;
0722/264.089.

Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

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

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret
2700 Euro, negocia-
bil. Relatii la telefon:
0765/312.168.
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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:

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.

C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 100 familii  al-
bine, fagfuri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând plug nr. 5 pen-
tru boi. Telefon:
0251/421.727.
Avantajos studiou,
saltea Relaxa, co-
vor persan, televi-
zor color, pavilion,
lustre, lãmâi, piese
Dacia noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.

Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.

Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII
COMPENSARE CU
PUNCTE ANRP. Te-
lefon: 0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi utilat,
zona Liceului Ener-
getic. Telefon: 0740/
991.323.
Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9 ca-
mere ºi terasã de 60
mp în Brãdeºti, cu
teren 8000 mp des-
chidere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Izvar-
na. Telefon: 0744/
530.451.

Primesc în gazdã.
Telefon: 0762/
850.986.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o
fatã 20 - 25 ani pen-
tru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

CONDOLEANÞE
Întreg colectivul In-
stituþiei Prefectului
– Judeþul Dolj este
alãturi de colega
Loredana Filiºeanu
în aceste momen-
te dureroase prici-
nuite de trecerea
în nefiinþã a socru-
lui. Sincere condo-
leanþe familiei în-
doliate. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace!
COMEMORÃRI

Se împlinesc 6 ani
de când buna noas-
trã soþie, mamã ºi
prietenã, TATIANA
BRATU (CUCHI),

ne-a pãrãsit, îndure-
rându-ne pentru
totdeauna. Nu o
vom uita niciodatã!
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

Asearã: Franþa – ROMÂNIA

11 iunie: Albania – Elveþia

15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia

15 iunie: Franþa – Albania

19 iunie: Elveþia – Franþa

19 iunie: ROMÂNIA – Albania

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara G., Slovacia

11 iunie: Þara G. – Slovacia

11 iunie: Anglia – Rusia

15 iunie: Rusia – Slovacia

16 iunie: Anglia – Þara G.

20 iunie: Slovacia – Anglia

20 iunie: Rusia – Þara G.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda N.

12 iunie: Polonia – Irlanda N.

12 iunie: Germania – Ucraina

16 iunie: Ucraina – Irlanda N.

16 iunie: Germania – Polonia

21 iunie: Irlanda N. – Germania

21 iunie: Ucraina – Polonia

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie: Turcia – Croaþia

13 iunie: Spania – Cehia

17 iunie: Cehia – Croaþia

17 iunie: Spania – Turcia

21 iunie: Croaþia – Spania

21 iunie: Cehia – Turcia

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie: Irlanda – Suedia

13 iunie: Belgia – Italia

17 iunie: Italia – Suedia

18 iunie: Belgia – Irlanda

22 iunie: Suedia – Belgia

22 iunie: Italia – Irlanda

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie: Austria – Ungaria

14 iunie: Portugalia – Islanda

18 iunie: Islanda – Ungaria

18 iunie: Portugalia – Austria

22 iunie: Islanda – Austria

22 iunie: Ungaria – Portugalia.

Dupã deschiderea de asearã, dintre Franþa ºi
România, ziua a doua de la Euro debuteazã cu
cealaltã încleºtare a Grupei A, faþã în faþã, la Lens,
urmând sã se afle debutanta Albania ºi Elveþia.
Un meci marcat de cocnirea fraþilor Xhaka, Tau-
lant (25 ani – foto dreapta) ºi Granit (23 ani – foto
stânga). Primul, deºi îmbracã tricoul albanez, evo-

GRUPA A

Xhaka vs. XhakaXhaka vs. XhakaXhaka vs. XhakaXhaka vs. XhakaXhaka vs. Xhaka
Albania – Elveþia, sâmbãtã, ora 16:00, Dolce Sport 1

Arbitru: Carlos Velasco Carballo.

Echipe probabile
Berisha – Hysaj, Cana, Mavraj,

Agolli – T. Xhaka, Kace, Abrashi –
Roshi, Sadiku, Lenjani.

Selecþioner: Giovanni De Biasi.

Burki – Lichtsteiner, Schar, von Ber-
gen, Rodriguez – Behrami, G. Xhaka –
Shaqiri, Dzemaili, Embolo – Derdiyok.

Selecþioner: Vladimir Petkovic.

Douã dintre cele cinci debutan-
te, Þara Galilor ºi Slovacia, deschid
Grupa B, într-un meci programat la
Bordeaux. În contextul în care din
grupã mai fac parte Anglia ºi Rusia,
fiecare dintre combatante îºi leagã
mai toate speranþe de a merge în
faza eliminatorie de pe urma aces-
tui joc. Gareth Bale este cu sigu-
ranþã marele punct de atracþie al dis-
putei, starul lui Real Madrid ducân-

GRUPA B

Între debutanteÎntre debutanteÎntre debutanteÎntre debutanteÎntre debutante
Þara Galilor – Slovacia, sâmbãtã, ora 19:00, Dolce Sport 1

Anglia, naþionala care a deplasat
la Euro 2016 cel mai tânãr lot dintre
cele 24 de participante, cu o medie
de 25,3 ani, îºi începe aventura în
competiþie, desearã, la Marsilia, în
compania Rusiei, cea mai bãtrânã re-
prezentativã de la turneul final, cu o
medie de 29,4 ani. Insularii propun
un atac de mare clasã, numindu-i aici
pe cei doi golgheteri din Premier Lea-
gue, Harry Kane, de la vicecampioa-
na Tottenham, ºi Jamie Vardie, de la
surprinzãtoarea campioanã Leicester
City, respectiv pe starul lui Man.

Cea mai tânãrã echipãCea mai tânãrã echipãCea mai tânãrã echipãCea mai tânãrã echipãCea mai tânãrã echipã
contra celei mai vârstnicecontra celei mai vârstnicecontra celei mai vârstnicecontra celei mai vârstnicecontra celei mai vârstnice

Anglia – Rusia, sâmbãtã, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1

Arbitru: Sven Oddvar Moen (Norvegia).

Echipe probabile
Hennessey – Gunter,

Chester, A. Williams, Davies,
Taylor – Bale, Rampsey, Vaughan, J.
Williams – Vokes.

Selecþioner: Chris Coleman.

Kozacik – Pekarik,
Skrtel, Durica, Svento
– Kucka, Hrosovsky – Mak,
Hamsik, Weiss – Duris.

Selecþioner: Jan Kozak.

du-i practic de unul singur pe bri-
tanci la turneul final, dupã ce a mar-
cat 7 dintre cele 11 goluri reuºite de
alb-roºii în preliminarii.

Þara Galilor ºi Slovacia s-au
ciocnit în doar douã rânduri ºi au
ieºit meciuri spectacol. Fiecare s-a
impus pe terenul oponentei, slo-
vacii cu 5-1, iar galezii cu 5-2, într-
o dublã contând pentru calificãri-
le la CE 2008.

Echipe probabile
Akinfeev – Smolnikov, V.

Berezuþki, Ignaºevici, ªenni-
kov – ªatov, Gluºakov, Go-
lovin – Kokorin, Dzyuba, Smolov.

Selecþioner: Leonid Sluþki.

Hart – Walker, Cahill,
Smalling, Rose – Milner,
Dier, Alli – Kane, Rooney,

Vardy.
Selecþioner: Roy Hodgson.

Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

United, Wayne Rooney.
Ruºii l-au pierdut în acestã sãptã-

mânã pe Igor Denisov, mijlocaºul ur-
mând sã rateze turneul final dupã ce s-
a accidentat într-un amical cu Serbia
(1-1). Denisov s-a alãturat astfel unei
alte absenþe de marcã, Alan Dzagoev,
devenit indisponibil luna trecutã.

Anglia ºi Rusia s-au întâlnit de
douã ori (de când ruºii au ieºit de
sub titulatura CSI sau URSS), împãr-
þindu-ºi victoriile. Englezii au câºti-
gat cu 3-0, iar ex-sovieticii cu 2-1, în
preliminariile CE 2008.

lueazã în Elveþia, la FC Basel, în vreme ce mult
mai cunoscutul Granit tocmai s-a despãrþit de
Monchengladbach pentru a semna cu Arsenal.

Cele douã s-au întâlnit pânã în prezent doar
în meciuri oficiale, 6 la numãr, iar bilanþul este
net de partea reprezentativei din “Þara Cantoa-
nelor”, 5 victorii ºi o remizã (golaveraj 11-4). Cel

mai recent duel s-a consemnat în calificãrile
pentru Cupa Mondialã de acum doi ani, mai
exact în 11 octombrie 2013, când elveþienii au
câºtigat cu 2-1 la Tirana. Atacantul Hamdi Sa-
lihi (32 ani) marca atunci pentru albanezi, însã
nu se mai regãseºte în lot, în pofida faptului cã
în sezonul recent încheiat a fost golgheterul cam-
pionatului din þara sa, reuºind 27 de goluri pen-
tru campioana Skenderbeu Korce.

Turcia ºi Croaþia, care, alãturi de
Spania ºi Cehia, alcãtuiesc “grupa
morþii”, deschid ziua a treia de la
CE, luându-se la harþã pe arena pa-
rizianã “Parc des Princes”. Ex-iugo-
slavii alcãtuisesc o formaþie redu-
tabilã, enumerându-i aici pe Modric,
Mandzukic, Rakitic sau Perisic, ºi
pornesc net favorþi în faþa singurei
echipe care a obþinut calificarea di-
rectã de pe locul 3 al unei grupe pre-

România a trimis dupã 28 o brigadã de
arbitri la Euro, condusã de Ovidiu Haþe-
gan, iar arãdeanul de 35 de ani a fost des-
menat sã arbitreze meciul din debutul Gru-
pei C, de la Nisa, dintre Polonia ºi Irlanda
de Nord. Deºi Lewandowski ºi compania
par favorþi la o primã vedere, nord-irlan-
dezii, debutanþi la un turneu final de Cam-
pionat European, se laudã cu un palma-
res, direct, fie ºi sensibil, mai bun, 4 victo-

Mâine searã sub reflectoare se
va afla ºi campioana mondialã
Germania, contra Ucrainei, meci
care va avea loc la Lille. Nemþii
au serioase probleme în centrul
defensivei, unde Rudiger s-a ac-
cidentat ºi a fost nevoit sã plece
acasã (în locul sã a fost chemat
Tah), iar Hummels a acuzat ºi el o

GRUPA D

Start în “grupa morþii”Start în “grupa morþii”Start în “grupa morþii”Start în “grupa morþii”Start în “grupa morþii”
Turcia – Croaþia, duminicã, ora 16:00, Dolce Sport 1

Formaþii probabile

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Subasic – Srna, Vida,
Schildenfeld, Strnic –
Modric, Badelj – Pjaca, Rakitic,
Perisic – Mandzukic.

Selecþioner: Ante Cacic.

Babacan – Gonul, To-
pal, Balta, Erkin – Inan –

Calhanoglu, Tufan, Ozyakup, Tu-
ran – B. Yilmaz.

Selecþioner: Fatih Terim.

liminare. În istoricul “directelor”
Croaþia înregistreazã un un bilanþ
favorabil de 2 victorii ºi 4 remize
(golaveraj 8-4). Totuºi, croaþii aveau
sã trãiascã una din marile dezamã-
giri, în faþa Turcei, la Euro 2008, când
au ratat accederea în semifinale. A
fost 1-1 dupã 120 de minute, iar oto-
manii s-au impus la loviturile de de-
partajare. Anterior se mai întâlnise-
rã ºi la europeanul englez din 1996,

croaþii câºtigând cu 1-0, în grupe.
Cel mau recent Croaþia ºi Turcia s-
au întâlnit într-un baraj de calificare

GRUPA C

Sub ochii lui Haþegan
Polonia – Irlanda de Nord, duminicã, ora 19:00, Dolce Sport 1

Campioana mondialã, gata de luptãCampioana mondialã, gata de luptãCampioana mondialã, gata de luptãCampioana mondialã, gata de luptãCampioana mondialã, gata de luptã
Germania – Ucraina, duminicã, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1

la Euro 2012, ex-iugoslavii revan-
ºându-se dupã episodul din 2008:
3-0 la Istanbul ºi 0-0 la Zagreb.

rii, 2 remize ºi 3 înfrângeri (golaveraj egal
13). Ultima ciconire dintre cele douã a fost
acum aproape 7 ani, în preliminariile pen-
tru CM 2010, ºi s-a încheiat nedecis, 1-1
la Chorzow.

Ovidiu Haþegan va fi ajutat la aceastã
partidã de asistenþii Octavian ªovre ºi
Sebastian Gheorghe, adiþionali vor fi Ale-
xandru Tudor ºi craioveanul Sebastian
Colþescu, uar rezevã Radu Ghinguleac.

accidentare ºi cel mai probabil va
rata acest joc.

În 5 meciuri cu Ucraina, “Man-
nschaftul” a înregistrat 2 victorii
ºi 3 rezultate de egalitate (gola-
veraj 10-5). Cu un egal s-a termi-
nat ºi cea mai recentã disputã,
un spectaculos 3-3, într-un ami-
cal ce dateazã din 2011, la Kiev.

Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).

Echipe probabile
Neuer – Howedes, Boa-

teng, Tah, Hector – Khedi-
ra, Kroos – Muller, Ozil, Draxler –
Gotze.

Selecþioner: Joeachim Loew.

Piatov – Fedeþki, Hache-
ridi, Rakiþki, ªevciuk – Ste-
panenko, Harmash – Yarmolenko,
Sidorciuk, Konoplyanka – Zozu-
lya. Selecþioner: Mikhail Fomenko.

Arbitru: Ovidiu Haþegan.

Formaþii probabile
Szczesny – Piszczek, Glik,

Pazdan, Jedrzejczyk – B³as-
zczykowski, Maczynski, Zielin-

ski, Grosicki – Milik, Lewandowski.
Selecþioner: Adam Nawalka.

McGowen – McNair, Cat-
hcart, McAuley, Evans, Fer-
guson – Norwood, Baird, Da-
vis – Lafferty, Ward.

Selecþioner: Martin O’Neill.
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Ieri s-au tras la sorþi grupele
Campionatului European de hand-
bal feminin din Suedia. Tricolorele
au picat în grupa D, cu Norvegia,-
 Rusia ºi Croaþia. Meciurile din gru-
pa D se vor juca la Helsingborg în
perioada 4-18 decembrie. Norve-
gia este campioana mondialã, eu-
ropeanã ºi olimpicã ºi a fost în gru-
pa României ºi în preliminariile pen-
tru Euro 2016. Neagu ºi compania
au câºtigat pe teren propriu ºi au
pierdut în deplasare, grupa fiind

UEFA se aºteaptã ca Euro
2016 sã îi aducã venituri de douã
miliarde de euro, în creºtere cu
peste 40% faþã de cele 1,4 mili-
arde de euro generate de prece-
dentul campionat european gãz-
duit de Polonia ºi Ucraina, a de-
clarat directorul de marketing de
la UEFA, Guy-Laurent Epstein.
La Euro 2016 participã mai mul-
te echipe, 24, fiind astfel mai
multe partide de fotbal ºi mai
multe oraºe gazdã, ceea ce în-
seamnã mai mulþi bani pentru
UEFA. Se aºteaptã ca drepturile
de televizare sã genereze 1,05
miliarde de euro, în creºtere cu
25% comparativ cu ediþia din
2012. Sponsorizãrile au crescut
cu 40%, pânã la 450 de milioane
de euro, iar vânzãrile de bilete
vor fi responsabile de restul pânã
la douã miliarde de euro. Din
punct de vedere economic, cam-
pionatul european depãºeºte cu
mult alte campionate regionale.
De exemplu, drepturile de televi-
zare pentru ediþia din acest an a
Copa America Centenario au fost
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Grupa A –
(Stockholm):
Suedia
Serbia
Spania
Slovenia

Grupa B –
(Kristianstad)
Olanda
Germania
Franþa
Polonia

Grupa C –
(Malmo)
Muntenegru
Ungaria
Danemarca
Cehia

Grupa D –
(Helsingborg)
Norvegia
Rusia
România
Croaþia
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adjudecatã de naþionala nordicã.
Norvegia a eliminat România anul
trecut, în semifinalele Mondialului,
pe care l-a câºtigat anul trecut dupã
o finalã cu OlandaGrupa României
este cea mai puternicã de la Euro
2016, având în componenþã cam-
pioana mondialã, ocupanta locului
3 la Mondialul de anul trecut din
Danemarca, respectiv naþionala
României, precum ºi douã echipe
de top precum Rusia ºi Croaþia. Trei
din cele patru echipe care compun

grupa D sunt sunt calificate ºi la
Jocurile Olimpice de la Rio de Ja-
neiro. O altã grupã

Primele trei clasate dn fiecare gru-
pã se vor califica în faza a doua a
grupelor, unde se vor forma alte
douã serii a câte ºase echipe. Locu-
rile 1 ºi 2 din aceste grupe vor obþi-
ne calificarea pentru semifinale. Eu-
ropeanul din Suedia este al 12-lea
turneu final continental din istorie.-
Norvegia este cea mai titratã naþio-
nalã din istoria Euro, cu ºase medalii

de aur, trei de argint ºi una de bronz.
Pe podium se mai aflã Danemarca,
triplã campioanã europeanã ºi dublã
vicecampioanã, ºi Ungaria, cu o
medalie de aur ºi trei de bronz. Ro-
mânia are o singurã medalie de
bronz, cuceritã în 2010, ºi mai are
un loc 4, la ediþia din 2000, gãzduitã
chiar de þara noastrã.

Neagu, cea mai bunã
handbalistã din lume în 2015

Interul stânga Cristina Neagu,
de la Buducnost Podgorica, a fost
desemnatã cea mai bunã jucãtoare
a lumii în anul 2015 în urma unei
anchete realizate de Federaþia in-
ternaþionalã de handbal. Cristina
Neagu, care a primit aceeaºi dis-
tincþie ºi în 2010, a câºtigat cu
echipa ei de club Liga Campioni-
lor în 2015 ºi medalia de bronz cu
echipa naþionalã a României la CM
2015.  Cristina Neagu, 27 ani, s-a
aflat la concurenþã pentru acest
premiu cu Heidi Loke (Norvegia),
Nora Mork (Norvegia), Cornelia
Nycke Groot (Olanda) ºi Karolina
Kudlacz-Gloc (Polonia).

În urma tragerii la sorþi care a
avut loc joi seara la Roma s-au sta-
bilit grupele Champions League la
volei masculin, ediþia 2016-2017.
Campioana României, SCMU Cra-
iova, va face parte din grupa D,
alãturi de DHL Modena, una din-
tre favoritele la câºtigarea compe-
tiþiei. Celelalte adversare ale aces-
tor douã echipe vor fi stabilite în
urma unor jocuri de calificare.
Astfel, câºtigãtoarea dublei dispu-
te dintre Omonia Nicosia (Cipru)
ºi Volley Ljubijana (Slovenia) o va

SCMU CraiovaSCMU CraiovaSCMU CraiovaSCMU CraiovaSCMU Craiova,,,,,
în grupa D a Ligii Campionilorîn grupa D a Ligii Campionilorîn grupa D a Ligii Campionilorîn grupa D a Ligii Campionilorîn grupa D a Ligii Campionilor

la volei masculinla volei masculinla volei masculinla volei masculinla volei masculin

întâlni pe Arago de Sete pentru un
loc în grupa D. Totodatã, polone-
zii de la Belchatow vor înfrunta una
dintre echipele Marina Kastela
(Croaþia) ºi PAOK Salonic (Gre-
cia) pentru calificarea în grupe.
SCMU Craiova a mai jucat împo-
triva lui Arago de Sete (campioana
Fraþei) în urmã cu 3 ani, în Cupa
CEV. 36 de echipe din 25 de þãri
vor lua startul în ediþia de anul aces-
ta, iar faza grupelor Champions
League va debuta la începutul lu-
nii decembrie.

Euro 2016
aduce cele mai
mari venituri
pentru UEFA

adjudecate pentru
112,5 milioane de
dolari.  În cazul
Asiei, drepturile de
televizare pentru
deceniul ce se în-
cheie în 2020, pe-
rioadã care include
douã ediþii ale campionatului re-
gional, au fost vândute pentru un
miliard de dolari.

În spatele veniturilor de miliar-
de de euro generate de Euro 2016
stã audienþa formatã din 130 de
milioane de spectatori la fiecare
partidã. Audienþa ar urma sã creas-
cã pânã la 300 de milioane de
spectatori la finala din 10 iulie de
pe Stade de France. În contrast,
finala Super Bowl 50 din februarie
a avut doar 110 milioane de spec-
tatori. „Vom avea 51 de Super
Bowl-uri în decurs de o lunã”, sus-
þine Guy-Laurent Epstein.

Aproximativ trei sferturi din
veniturile din televizare vor veni din
zona euro, chiar dacã unele þãri,
precum Italia ºi Spania, au fost ne-
mulþumite de preþul mare cerut

pentru a putea difuza partidele de
la Euro 2016. Cu toate acestea, au
crescut ºi veniturile realizate în
SUA, Brazilia ºi Orientul Mijlociu.
De asemenea, cele 2,5 milioane de
bilete disponibile la vânzare pentru
ediþia din acest an, cu un milion
mai multe decât în 2012, vor fi res-
ponsabile pentru restul veniturilor
generate de Euro 2016. În schimb,
pentru Franþa, þara gazdã, impac-
tul Euro 2016 va fi limitat. Cerce-
tãtorii de la Centre for the Law and
Economics of Sport din Limoges
au estimat cã turneul va avea un
impact economic de 1,3 miliarde
de euro, în principal de pe urma
cheltuielilor fanilor, în timp ce alte
1,7 miliarde de euro au fost chel-
tuite pentru stadioanele care vor
gãzdui partidele de la Euro 2016.
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