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Consilierii judeþeni
s-au reunit ieri, într-o
ºedinþã extraordinarã,
douã proiecte aflate pe
ordinea de zi au impus
convocarea aleºilor
judeþeni.  Pentru anul
2016, din excedentul
bugetar al anului
2015, s-a propus ºi s-a
votat a fi utilizatã
suma de 4,443 mii lei,
solicitatã de Regia
Autonomã Aeroportul
Internaþional Craiova,
necesarã decontãrii
unei facturi emisã de
cãtre compania AZVI
SA, ofertantul desem-
nat câºtigãtor al
contractului de lu-
crãri pentru reabilita-
rea infrastructurii de
miºcare a Aeroportu-
lui Craiova. Totodatã,
s-a aprobat ºi rectifi-
carea bugetului de
venituri ºi cheltuieli,
precum ºi modificarea
de investiþii ale Aero-
portului pe anul în
curs.
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Stupidele glumeStupidele glumeStupidele glumeStupidele glumeStupidele glume
cu...cu...cu...cu...cu...
teleormãnenii!teleormãnenii!teleormãnenii!teleormãnenii!teleormãnenii!

Am auzit ºi eu, ca mulþi al-
þii, dupã alegerile locale de
duminicã, una dintre glume-
le de recentã eclozare, cu
“teleormãnenii”, adicã toc-
mai cu þãranii care voteazã,
zicã-se, “ca proºtii”, ceea ce
m-a fãcut sã zâmbesc, nu pen-
tru modul stupid în care vrem
sã ascundem realitatea unor
elite locale ispitite sã menþi-
nã anumite status quo-uri
convenabile, ci la ceea ce ar
fi zis dacã ar fi trãit Marin
Preda la auzul unor aseme-
nea nãstruºnicii.

MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul
SãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþiiSãnãtãþii
a descoperita descoperita descoperita descoperita descoperit
produseproduseproduseproduseproduse
Hexi Pharma laHexi Pharma laHexi Pharma laHexi Pharma laHexi Pharma la
Spitalul JudeþeanSpitalul JudeþeanSpitalul JudeþeanSpitalul JudeþeanSpitalul Judeþean
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

Agricultorii riscã
sã intre în faliment

ProtesteProtesteProtesteProtesteProteste
de amploarede amploarede amploarede amploarede amploare
pentru neplatapentru neplatapentru neplatapentru neplatapentru neplata
subvenþilorsubvenþilorsubvenþilorsubvenþilorsubvenþilor

Circa 3.000 de crescãtori de
ovine ºi bovine, veniþi din toatã þara,
au protestat, ieri, în Parcul Izvor
din Capitalã, în apropiere de Pala-
tul Parlamentului, aceºtia susþinând
cã nu le-au fost acordate subven-
þiile pe anul 2015. În mijlocul pro-
testatarilor a venit preºedintele
Comisiei de Agriculturã, deputatul
Nini Sãpunaru, care a vorbit cu
fermierii ºi a încercat sã-i convin-
gã de faptul cã autoritãþile nu sunt
duºmanii lor.

DouãDouãDouãDouãDouã
volume apãrutevolume apãrutevolume apãrutevolume apãrutevolume apãrute
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Legea antifumat

schimbatã

de senatori:

Se poate fuma

în interior,

în spaþii

separate

ºi izolate
Legea antifumat a fost

modificatã ieri de senatori,
prin refefinirea spaþiului
public închis - acesta fiind
încadrat de pereþi de jur
împrejur, prin permiterea
fumatului în spaþii separa-
te, complet izolate ºi in-
scripþionate. “Prin spaþiul
public închis se înþelege
orice spaþiu accesibil public
sau destinat utilizãrii colec-
tive, indiferent de forma de
proprietate ori de dreptul de
acces, care are un acoperiº,
plafon sau tavan ºi care este
încadrat de pereþi de jur
împrejur, indiferent de
natura acestora sau de
caracterul temporar sau
permanent, cu excepþia
spaþiilor cu destinaþie
locativã”, potrivit unui
amendament propus de
Comisia juridicã, adoptat în
plen cu 76 de voturi “pen-
tru”. De asemenea, noile
modificãri presupun ºi
permiterea fumatului în
spaþii special amenajate
destinate exclusiv pacienþi-
lor din spitalele de psihia-
trie. “Fumatul este permis
în spaþii separate, complet
izolate ºi inscripþionate
special pentru aceastã
destinaþie, precum ºi pe
terase exterioare amenajate
în acest scop”, prevede un
alt amendament, propus de
Comisia de sãnãtate.
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“Sunt foarte supãrat. Am în-
þeles cã a ieºit domnul Zgonea
care a spus cã identificat alte pro-
bleme procedurale”, a declarat
Dragnea, referitor la revocarea lui
Valeriu Zgonea din funcþia de pre-
ºedinte al Camerei Deputaþilor. În
condiþiile în care Valeriu Zgonea
a acuzat cã documentul privind
modificarea regulamentului nu
este legal, Dragnea a spus cã i-a
transmis un avertisment liderului
de grup de la Camera Deputaþi-
lor, Florin Pîslaru.

“I-am transmis ºi îi transmit

“Comisia, la solicitarea Biroului Permanent, a
transmis calendarul, adicã astãzi s-a deschis do-
sarul, domnul senator va putea sã vinã ºi senato-
rii din Comisie vor putea sã vinã sã studieze
materialele, urmând ca marþea viitoare sã ne pro-
nunþãm prin raport ºi sã transmitem Biroului
Permanent pentru a intra în plen”, a declarat se-
natorul liberal Cãtãlin Boboc. Tot atunci va fi
audiat la comisie ºi sentorul PSD Titus Corlã-
þean. Fostul ministru de Externe Titus Corlãþean
a ajuns marþi la Comisia juridicã pentru a asista
la desigilarea dosarelor trimise de DNA cu soli-
citarea de începerea a urmãririi penale pe nume-

‘’Eu cred ºi l-aº ruga pe Vali sã
se opreascã din situaþia penibilã în
care se pune ºi ne pune pe toþi cã
este o funcþie politicã. Nu ne-am
nãscut niciunul cu funcþii. Am fost
ºi eu preºedinte al partidului, nu
mai sunt. Eu ce trebuia sã fac, sã
fug cu scaunul de la Palatul Vic-

Dragnea îl ameninþã pe liderulDragnea îl ameninþã pe liderulDragnea îl ameninþã pe liderulDragnea îl ameninþã pe liderulDragnea îl ameninþã pe liderul
grupului PSD cu demitereagrupului PSD cu demitereagrupului PSD cu demitereagrupului PSD cu demitereagrupului PSD cu demiterea

dacã nu rezolvã problema Zgoneadacã nu rezolvã problema Zgoneadacã nu rezolvã problema Zgoneadacã nu rezolvã problema Zgoneadacã nu rezolvã problema Zgonea
Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, cã se

gândeºte dacã ºeful grupului deputaþilor PSD, Flo-
rin Pîslaru, îºi mai poate pãstra funcþia în cazul în
care se va “împiedica ºi de data asta de probleme

procedurale” privind revocarea lui Valeriu Zgonea
din funcþia de preºedinte al Camerei.

ºi acum cã dacã ºi de data asta
se vor împiedica de probleme
procedurale, nu mai poate rãmâ-
ne lider de grup ºi o sã mã gân-
desc foarte serios ºi la ceilalþi
membri ai Biroului Permanent”,
a comentat Dragnea. Liderul PSD
a mai susþinut cã, dincolo de fap-
tul cã Valeriu Zgonea se agaþã de
scaun, ar fi “ruºinos” pentru
PSD sã nu gãseascã soluþia pro-
ceduralã.

În context, el a refuzat sã
avanseze un nume pentru ºefia
Camerei Deputaþilor, pânã când

postul rãmâne vacant.”Nu vreau
sã ajungem ºi noi în situaþia sã
avem un Predoiu al nostru, pre-
sident to be elected”, a afirmat

Dragnea, adãugând cã membrii
Comitetului Executiv au manda-
tat Biroul Permanent Naþional al
PSD sã facã o propunere.

Ponta: Zgonea sã se opreascã. Eu trebuia
sã fug cu scaunul sau sã mã judec cu Cioloº?

Fostul lider PSD Victor Ponta l-a rugat pe Valeriu Zgonea
sã nu mai prelungeascã situaþia ‘’penibilã’’ în care se pune,
afirmând cã ºefia Camerei Deputaþilor nu ar fi importantã

pentru PSD, ci este un gest simbolic pentru cã fostul preºe-
dinte executiv a dat o loviturã PSD înainte de alegeri.

toria ºi sã mã judec prin instanþe
cu domnul Cioloº? Îmi depãºeºte
puterea de înþelegere situaþia asta
ridicolã. Este pãcat (…) ºi divor-
þul poþi sã îl faci în mod civilizat,
nu trebuie sã fugi cu scaunul’’, a
spus fostul premier marþi.

Întrebat dacã revocarea lui Va-

leriu Zgonea mai este o mizã pen-
tru PSD, în situaþia în care mai
rãmân doar câteva luni de man-
dat, Ponta a spus cã funcþia nu
este importantã pentru partid, ci
este mai degrabã un gest simbo-
lic. ‘’Funcþia nu este atât de im-
portantã, pânã la urmã preºedin-
tele Camerei nu schimbã nicio
lege, cã am auzit tot felul de prostii
cã vine nu ºtiu care ºi schimbã
legiile, nu schimbã nicio lege, vo-
teazã lumea, dacã ai majoritate,
dacã nu ai. Este un gest simbolic
important pe care orice partid l-
ar face în locul PSD ºi anume
domnul Zgonea ne-a dat o lovitu-

rã înainte sã înceapã alegerile lo-
cale, în momentul cel mai rãu po-
sibil’’, a susþinut Ponta.

El a precizat cã dacã Valeriu
Zgonea ar fi spus dupã alegeri cã
nu este de acord cu Liviu Drag-
nea situaþia ar fi fost alta. ‘’Dacã
acum dupã alegeri venea Vali ºi
spunea nu sunt de acord cu Drag-
nea, era altceva, dar când primeºti
lovotura înainte de alegeri, înain-
te sã înceapã bãtãlia, este cu atât
mai dureroasã ºi atunci este nor-
mal sã existe ºi o sancþiune pen-
tru cã îi încurajãm ºi pe alþii, ceea
ce nu ar fi deloc bine’’, a conchis
Victor Ponta.

Comisia juridicã a Senatului va vota, pe 14 iunie,
cererea DNA în cazul lui Corlãþean

Senatorii din Comisia juridicã se vor pronunþa asupra cererii DNA de
ridicare a imunitãþii parlamentare a lui Titus Corlãþean marþea viitoare, pe
14 iunie, ºi tot atunci fostul ministru de externe va fi audiat în legãturã cu

acuzaþiile de abuz în serviciu în Dosarul Diaspora.

le sãu, urmând sã fie audiat peste câteva zile.
La 16 mai, procurorii DNA au cerut Senatu-

lui României încuviinþarea începerii urmãririi
penale pentru abuz în serviciu ºi împiedicarea
drepturilor electorale faþã de Titus Corlãþean,
în dosarul Diaspora. “În contextul organizãrii
alegerilor prezidenþiale din anul 2014, în calita-
te de ministru al afacerilor externe, Corlãþean
Titus, prin încãlcarea procedurilor legale ºi prin
acte de dispoziþie, a organizat discreþionar sec-
þiile de votare din strãinãtate, obþinând astfel un
folos necuvenit pentru candidatul propus ºi
susþinut de partidul din care fãcea ºi el parte.

Folosul necuvenit pentru altul a constat în limi-
tarea numãrului de cetãþeni români care ºi-au
putut exercita dreptul de vot în strãinãtate”,
precizeazã DNA într-un comunicat de presã.
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MIRCEA CANÞÃR

Am auzit ºi eu, ca mulþi alþii,
dupã alegerile locale de dumi-
nicã, una dintre glumele de re-
centã eclozare, cu “teleormãne-
nii”, adicã tocmai cu þãranii care
voteazã, zice-se, “ca proºtii”,
ceea ce m-a fãcut sã zâmbesc,
nu pentru modul stupid în care
vrem sã ascundem realitatea
unor elite locale ispitite sã men-
þinã anumite status quo-uri con-
venabile, ci la ceea ce ar fi zis
dacã ar fi trãit Marin Preda la
auzul unor asemenea nãstruºni-
cii. Ori dacã nici Marin Preda
nu cunoºtea psihologia funciarã
a teleormãnenilor, cãpoºi ºi greu
de contrazis, ce sã mai zicem.
“În Siliºtea-Gumeºti, oamenii au
înþeles Moromeþii care ºi cum
a citit-o. În general nu le-a plã-
cut (...). Chiar ºi acum dacã
mergi la crâºma din centrul sa-
tului ºi deschizi discuþia, þãranii
nu dau multe parale pe Marin
Preda” (Moromeþii-Ultimul ca-

pitol, autor Sorin Preda, Ed. Ei-
kon, Cluj-Napoca 2013). Lu-
mea Moromeþilor s-a dus. Þu-
gurlan, Cocoºilã, Bãlosu, Be-
sensac, Iocan, Costicã Roºu
sau Aristide Primarul se odih-
nesc de mult în cimitir, dar spiri-
tul lor dãinuie. Chiar dacã nimic
nu mai e cum a fost. Partea na-
soalã a lucrurilor este cã pe ni-
cãieri, inclusiv prin lumea ruralã
doljeanã, nu se mai voteazã cu
ochii închiºi ºi peste tot cei care
au rãzbit în alegerile locale, de
duminicã, au avut suportul unor
pãturi de mijloc bine aºezate ºi,
evident, al tinerilor, cum s-a în-
tâmplat la Dãbuleni, unde “s-a
vrut altceva”. Confruntarea a
fost teribilã în câteva localitãþi
doljene ºi câºtigãtorul s-a de-
partajat “la mustaþã”: la Arge-
toaia, Lucian Vânãtoru (PSD)
l-a învins la o diferenþã de 13
voturi pe liberalul Florian Bo-
boc; la Catane, liberalul Ma-

rius Dinulescu l-a învins la o di-
ferenþã de 18 voturi pe ªtefan
Ciurea (PSD); la Desa, liberalul
Gabriel Bãdoiu s-a departajat cu
numai 40 de voturi de Iulian Bãl-
deanu (PSD); la Radovan – si-
tuaþie insolitã –, fiindcã au candi-
dat tatãl ºi fiul, Auricã Cârstianu
(PSD) s-a vãzut depãºit cu 5 vo-
turi de Marius Cârstianu (PNL).
ªi mai sunt destule alte exemple
de aceeaºi facturã, semn al în-
dârjirii electorale. Social-demo-
craþii, sã zicem ai lui Liviu Drag-
nea, au câºtigat alegerile locale,
în frunte cu Capitala, la o manie-
rã entuziasmantã, dupã o cam-
panie apaticã, fãrã notabile mo-
toare etice. Dar e adevãrat cã
nici adversarii lor, liberalii, nu le-
au avut. Se va discuta mult de-
spre alegerile locale 2016, fiind-
cã rãmâne greu de decriptat cum
au putut proba atâta pragmatism,
dar ºi stãpânire de sine, Gabrie-
la Firea ºi Nicuºor Dan, ºi cum

au putut înota în atâta indecizie
liberalii bucureºteni. Gabriela Fi-
rea a valorificat o retragere stra-
tegicã a social-democraþilor de
la guvernare, dupã promovarea
unor mãsuri liberale, cu câteva
chicoteli sociale de ochii lumii.
Adicã ºi cu ceva de stânga. La
nivel naþional, liberalii n-au ieºit
prost, ºi tocmai asta le-a dat cu-
raj, poate în exces, liderilor lor
de la Bucureºti. Cam atât? De-
loc. Social-democraþii trãiesc un
moment istoric ºi liderul lor, Li-
viu Dragnea, conºtientizeazã asta,
ºtiind cã succesul survine într-un
moment deloc fast pentru social-
democraþia europeanã. Cel mai
elocvent exemplu: primul tur al
alegerilor parþiale municipale din
Italia, unde preºedintele Consi-
liului de Miniºtri este Matteo
Renzi, liderul Partidului Demo-
crat (PD) ºi deja “renzismul”
acuzã breºe. La Roma, în primul
rând, unde romanii sunt indignaþi

de scandalurile de corupþie care
au însoþit administraþiile prece-
dente de dreapta ºi de stânga,
încât Virginia Raggi, 37 de ani,
de la Miºcarea 5 Stele, o tânãrã
avocatã, îl devanseazã cu 10 pro-
cente, dupã primul tur, pe candi-
datul democrat Roberto Gia-
chetti. Sã-i lãsãm pe italieni cu
ale lor, fiindcã nu voiam sã spu-
nem altceva decât cã povestea
cu corupþia ºi anticorupþia este ºi
pe la alþii. Ne vedem la toamnã,
probabil cu Gabriela Firea în lo-
cul lui Liviu Dragnea, pe sistem
anticorupþie. Una peste alta, cam-
pania electoralã a fost calmã,
fadã, insipidã, s-a mai clamat rã-
tãcit, pe ici, pe colo, despre anti-
pesedism ºi cam atât. Evident cã,
pentru alegerile parlamentare, al-
tul va fi repertoriul, dar ºi distri-
buþia. Partidele vor trebui sã
scoatã în faþã ºi ceva competen-
þã, adicã altceva decât am avut
în actualul parlament.

La alegerile din 2008, când
au candidat singuri, fãrã nici o
alianþã, fiind reprezentaþi de
Gheorghe Nedelescu în faþa lui
Antonie Solomon, social-demo-
craþii au scos 9 consilieri muni-
cipali. În 2012, PSD a candidat
în alianþã cu liberalii, sub umbre-
la USL, având candidat pe Lia
Olguþa Vasilescu ºi au scos îm-
preunã 15 consilieri municipali.
În mandatul actual, dupã cum se
ºtie, PSD-ul a mers la alegeri
pe o alianþã cu UNPR-ul, iar în
urma voturilor obþinute, le revin
19 mandate de consilieri muni-
cipali. Este, de departe, cel mai
mare numãr de aleºi locali de
pânã acum ºi reprezintã douã
treimi din tot consiliul. Deci fãrã
emoþii la vot, chiar ºi atunci când

PSD+UNPR are majoritate absolutã

Noul CLM Craiova, vot prestabilitNoul CLM Craiova, vot prestabilitNoul CLM Craiova, vot prestabilitNoul CLM Craiova, vot prestabilitNoul CLM Craiova, vot prestabilit
PSD, în alianþã cu UNPR, ºi-a asigurat majoritatea absolutã în Consiliul Local

Municipal Craiova. Nu mai puþin de 19 din cei 27 de consilieri municipali provin
din aceastã aripã politicã, lucrul acesta însemnând cã nu vor mai fi întâlnite situaþii
în care proiectele de hotãrâre ale executivului sã fie respinse prin vot. Opoziþia este
slab reprezentatã, dreapta contând pe opt aleºi locali.

vor exista proiecte de hotãrâre
ce privesc patrimoniul sau do-
meniul public al municipiului,
unde nu se merge pe vot cu
majoritate simplã.

UNPR-ul
a câºtigat

un viceprimar
În 2012, datoritã lui Antonie

Solomon, partidul intra în CLM
Craiova chiar de pe poziþia a
doua, reuºind performanþa sã
scoatã ºapte consilieri munici-
pali. Uneperiºtii au fãcut opozi-
þie slabã ºi, dupã destrãmarea
USL, s-au repliat pe lângã PSD,
asigurând, din mers, majoritatea
la vot. În iulie 2013, dupã pleca-
rea lui Florentin Tudor, declarat
incompatibil de cãtre ANI, une-

peristul Mihail Genoiu a fost ales
chiar viceprimarul Craiovei,
funcþie cu care a ºi încheiat
mandatul. La alegerile de acum,
UNPR-ul a mers braþ la braþ cu
social-democraþii ºi, datoritã
alianþei, au câºtigat trei posturi
de consilieri locali. Deºi spirite-
le nu sunt tocmai împãcate în
partid deoarece nu s-a primit
nici un post de consilier jude-
þean, Mihail Genoiu a prins, to-
tuºi, cea mai  bunã poziþie pe lis-
tã, fiind al doilea dupã primarul
Lia Olguþa Vasilescu. De depar-
te, acesta este marele câºtigã-
tor deoarece îºi va conserva
mandatul de viceprimar ºi în
aceastã legislaturã.

Opoziþia,
cu mâinile legate

În ceea ce priveºte dreapta
politicã, aceasta nu a mai avut
majoritatea în CLM Craiova din
2008. În ultimul mandat al lui An-
tonie Solomon, PDL-ul a intrat în
CLM Craiova cu 15 consilieri, pe
care ºi i-a pãstrat tot mandatul.
Majoritatea la vot s-a fãcut cu
PNL-ul, care avea, pe atunci, trei
consilieri. În 2012, liberalii au ple-

cat spre PSD, iar opoziþia în CLM
Craiova a rãmas pe umerii PDL-
ului (care reuºise sã scoatã doar
trei consilieri locali) ºi cei doi con-
silieri ai PP-DD. Între timp, USL-
ul s-a destrãmat, dar din cei ºase
consilieri liberali doar unul a mai
rãmas în PNL, restul rãmânând
în PSD. În acest mandat, opozi-
þia în CLM Craiova va fi fãcutã

de cei ºase consilieri PNL ºi doi
consilieri ALDE. Judecând dupã
numãrul de aleºi locali, dar ºi dupã
posibilitãþile pe care le au pentru
a susþine sau nu, prin vot, un pro-
iect de hotãrâre, se pare cã forþa
opoziþiei este mult subdimensio-
natã faþã de maºinãria de vot a
puterii.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, poliþiºtii din Craioviþa Nouã,
în baza ordonanþei emise de pro-
curoruld e caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova, au
reþinut pentru 24 de ore, în cursul
zilei de luni, un bãrbat de 28 de ani,
din municipiu, bãnuit de comite-
rea mai multor furturi, fapte co-
mise într-o singurã noapte. Mai
exact poliþiºtii de investigaþii crimi-
nale din cadrul Secþiei 5 Poliþie
Craioviþa Nouã, în temeiul unei

Reamintim cã, procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova au anunþat, luni, 6 iunie a.c.,
cã l-au reþinut pe Cristian Dobre,
asociat majoritar în cadrul Polys-
tart Impex SRL Craiova pentru in-
fracþiunile de participaþie impro-

În arest pentru mai multe furturiÎn arest pentru mai multe furturiÎn arest pentru mai multe furturiÎn arest pentru mai multe furturiÎn arest pentru mai multe furturi
din autoturismedin autoturismedin autoturismedin autoturismedin autoturisme

Un tânãr de 28 de ani, din Craiova, a fost
arestat preventiv ieri dupã-amiazã, pentru co-
miterea mai multor furturi. Abia ieºit din spa-
tele gratiilor, tânãrul, împreunã cu un minor

cercetat acum în stare de libertate, a spart
mai multe maºini în Craioviþa Nouã, din care
a furat diverse bunuri. Poliþiºtii Secþiei 5 Cra-
iova l-au reþinut în cursul zilei de luni.

sesizãri, din data de 5 iunie a.c.,
privind furtul unei biciclete din
portbagajul unui autoturism, au
demarat cercetãrile, iar în cursul
zilei de luni a fost identificat ºi ri-
dicat pentru audieri Leonard Ro-
mee, de 28 de ani, din municipiul
Craiova. Din investigaþiile poliþiºti-
lor a rezultat faptul cã acesta, în
noaptea de 04/05.06.2016, împre-
unã cu M.L., de 16 ani, a sustras
bicicleta lui Constantin V., din Cra-
iova, din autoturismul parcat în

faþa blocului sãu. Prin extiderea
cercetãrilor poliþiºtii au mai stabilit
faptul cã aceºtia, în noaptea de 05/
06.06.2016, au comis alte patru
fapte penale, respectiv au sustrat
douã baterii auto ºi mai multe bu-
nuri dintr-un autoturism parcat pe
strada Toporaºi, produse alimen-
tare dintr-un alt autovehicul par-
cat în aceeaºi zonã, în sarcina lor
fiind reþinute ºi douã tentative de
furt din autoturisme parcate pe
strada Sabba ªtefãnescu. „ În

baza probatoriului administrat de
poliþiºti, tânãrul a fost introdus, pe
bazã de ordonanþã de reþinere emi-
sã de procurorul de caz de la Par-
chetul  de  pe  lângã  Judecãtoria
Craiova în Centrul de Reþinere ºi

Arest Preventiv Dolj”, a declarat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj,
precizând cã ieri dupã-amiazã cra-
ioveanul a fost arestat preventiv pe
o perioadã de 30 de zile.

Cristian Dobre, de la Polystart,
plasat sub control judiciar 60 de zile

Pe 28 aprilie a.c. s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care POLYSTART IMPEX SRL a solicitat deschide-
rea procedurii generale de insolvenþã, creditori fiind  cre-
ditorilor SOCIETATEA CIVITAS SYSTEMS SRL, ING BANK
N.V., SC CAD TEAM ELECTRIC SRL, SC WORLD DISTRIB
SRL ºi SCHRACK TECHNIK SRL. Dosarul a intrat în came-
ra preliminarã, iar pe 12 mai 2016 instanþa a admis cere-
rea ºi a dispus deschiderea procedurii generale de insol-
venþã împotriva debitorului POLYSTART IMPEX SRL, RO-
VIGO SPRL fiind numit administrator judiciar. Dosarul in-
solvenþei are urmãtorul termen pe 30 iunie a.c., iar acum
procurorii DNA cer suspendarea procedurii.

Patronul grupului de firme Polystart ºi fost
preºedinte al Camerei de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj, Cristian Dobre, a fost pus, ieri, în
libertate. Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins, în noaptea de luni spre marþi, pro-
punerea de arestare preventivã formulatã de
DNA – Serviciul Teritorial Craiova ºi au dis-
pus faþã de Dobre mãsura controlului judi-
ciar pentru 60 de zile. Procurorii pot con-
testa hotãrârea la Curtea de Apel Craiova.
Mai mult, procurorii au cerut ºi suspenda-

rea procedurilor de intrare în insolvenþã a
firmei Polystart, dosarul fiind tot pe rolul Tri-
bunalului. Judecãtorii se vor pronunþa asu-
pra acestei cereri pe 16 iunie a.c. Reamin-
tim cã Dobre a fost reþinut luni, pentru frau-
de cu fonduri europene, instigare la dare de
mitã, spãlare de bani ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã în dosarul Water Park-ului
care se construieºte lângã Parcul Tineretu-
lui din municipiu, fiind acuzat de un prejudi-
ciu ce depãºeºte 1,2 milioane euro.

prie la folosire sau prezentare cu
rea-credinþã de documente ori
declaraþii false, inexacte sau in-
complete, dacã fapta are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fon-
duri europene cu consecinþe deo-
sebit de grave, sãvârºitã în formã
continuatã (5 acte materiale), in-

stigare la dare de mitã, instigare
la spãlare de bani, instigare la fals
în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã în formã continuatã (5 acte
materiale), în dosarul Water Park.
Procurorii au precizat cã în pe-
rioada 2013-2014, Cristian Dobre
ar fi coordonat un întreg meca-

nism prin care au fost denaturate
situaþiile de lucrãri privind reali-
zarea unuia dintre obiectivele con-
tractului ºi cã a acþionat atât di-
rect cât ºi prin intermediul altor
persoane inclusiv pentru corupe-
rea celor care aveau sarcina su-
pravegherii executãrii construc-
þiei. Mai mult, tot la iniþiativa lui
ar fi fost disimulatã ºi provenien-
þa unei pãrþi din suma pretinsã ºi
primitã ca mitã de un diriginte de
ºantier pentru neexercitarea co-
respunzãtoare a atribuþiilor sale de
serviciu, prejudiciul creat fiind de
5.547.055 lei (aproximativ
1.232.678 euro).
Suspendarea intrãrii în insolven-
þã se judecã pe 16 iunie

Numai cã Dobre a pãrãsit ares-
tul IPJ Dolj, în noaptea de luni spre
marþi. Asta pentru cã procurorii
DNA l-au prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã, însã propunerea a fost
respinsã de instanþã. Hotãrârea a
fost luatã târziu, în noapte, mai
exact la ora 02.00, potrivit purtã-
torului de cuvânt al Tribunalului
Dolj, judecãtor Denis Ghervase,
instanþa dispunând faþã de incul-
pat mãsura controlului judiciar pe

o perioadã de 60 de zile: „Respin-
ge propunerea de arestare preven-
tivã formulatã de Parchetul de pe
lângã  Înalta Curte  de Casaþie  ºi
Justiþie Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie  -  Serviciul Teritorial Cra-
iova cu privire  la  inculpatul Do-
bre Cristian. În baza art.227 alin.
2  rap  la  art.  202  alin.1,3,4  lit.b
Cpp  ºi  art.  215/1 Cpp. Dispune
luarea mãsurii preventive a  con-
trolului  judiciar  faþã  de  inculpa-
tul Dobre Cristian, pe o perioadã
de  60  zile,  începând  cu  data  de
07.06.2016  pânã  la  data  de
05.08.2016, inclusiv”, se aratã în
hotãrârea instanþei, între obligaþiile
impuse lui Dobre fiind ºi aceea de
a nu lua legãtura cu directorul exe-
cutiv al Polystart, Luis Guilherme
Gomes de Almeida, plasat sub con-
trol judiciar în acelaºi dosar de la
sfârºitul anului 2014. În plus, ju-
decãtorii au disjuns cererea de sus-
pendare a procedurii intrãrii în in-
solvenþã a Polystart fãcutã de pro-
curorii DNA Craiova, aceasta ur-
mând sã fie luatã în discuþie pe 16
iunie. Procurorii DNA Craiova au
termen trei zile de la pronunþarea
hotãrârii sã formuleze contestaþie,
care se va judeca la Curtea de Apel
Craiova.
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Nu-mi propusesem sã revin, dupã articolul
apãrut ieri, asupra rezultatelor ºi a consecinþe-
lor scrutinului electoral de duminicã. Douã sunt
motivele care m-au determinat sã o fac.

În primul rând, prestaþia marcatã de un par-
tizanat afiºat ºi, pe alocuri, grobian, al unei pãrþi
a media poziþionate fãþiº anti-pesediste ºi asu-
mând, de o manierã „selectivã”, rolul de tribu-
nã a campaniei anti-corupþie în forme ale unui
„spectacol” marcat de sindromul aceleiaºi sus-
piciuni transformate, îndeosebi în ultima vre-
me, într-un fel de laitmotiv incriminator rechizi-
torial. „Suspiciunea rezonabilã”, nelipsitã
aproape din niciun document emis de DNA ºi
de alte instituþii, surclaseazã semantica strict
metaforicã a strãvechiului avertisment inclus
în sintagma „sabiei lui Damocles”, de vreme ce
funcþioneazã drept resort operaþional al actu-
lui juridic. Faptul cã tocmai omniprezenþa aces-
tei formule în rechizitoriile ce stau de-acum la
baza deciziilor punitive ºi, nota bene, aproape
exclusiv în dosarele din sfera politicului, con-
firmã primariatul denunþului – ºi a delaþiunii –
ca metodã predilectã de declanºare a acþiunii
investigative.

Alte douã motive m-au determinat sã reve-
nin asupra scrutinului de duminicã. Primul tre-
buie corelat cu evaluarea pe care o avansam, în
numãrul de ieri al ziarului, a succesului, cu ade-
vãrat excepþional ºi, în definitiv, nu atât de sur-
prinzãtor cum mulþi peltici comentatori l-au ca-

lificat, al lui Nicuºor Dan ºi al formaþiunii sale.
Avertizam, printre altele, cã e vorba de un fe-
nomen oarecum nou ºi la modã, azi, în toatã
Europa Occidentalã, citând, aleatoriu, cazurile
unor miºcãri transformate în formaþiuni politi-
ce, de la Syriza din Grecia la Podemos din Spa-
nia ºi, îndeosebi, la Partidul legat de numele
comicului genovez Beppe Grillo, Cinque Stelle,
din Italia.

Asupra acestuia din urmã doresc sã mã
opresc în cele ce urmeazã, din douã raþiuni în
grad sã explice, cel puþin în parte, percepþia de
imprevizibil sub care au situat majoritatea ana-
liºtilor ºi a comentatorilor de la noi succesul
pesedist de duminica trecutã ºi, prin raportare,
insuccesul peneliºtilor.

Mai întâi, a circulat, în mod eronat (printre
cei „vinovaþi” s-a numãrat ºi ex-premierul Vic-
tor Ponta), informaþia cã Roma ar avea deja un
nou primar, în persoana Virginiei Raggi, candi-
data Miºcãrii 5 Stelle pe care o indicam mai
sus. Nimic mai fals. Fiindcã, prevãzut în douã
tururi, candidata, o juristã carismaticã ºi impli-
catã în trecut în diverse activitãþi cu caracter
civic, deseori în forme de voluntariat, e câºti-
gãtoare doar a acestui prim tur, cu un scor, ce-
i drept, substanþial, 35,32 la sutã, cu 10 procen-

te în plus faþã de Roberto Giachetti (24,87,),
candidat al PD-ului premierului Matteo Renzi
aruncat în luptã abia pe ultima sutã de metri.

Mai „spectaculos” decât la Bucureºti, la
Roma au concurat aproape 15 candidaþi ºi
aproape 25 de liste: de toate culorile, ambiente-
le, categoriile sociale, de la cetãþenii unui car-
tier la pensionari, de la grupuri neo-fasciste,
unele din rândurile unor suporteri calciºti, la
forþe politice aproape toate în alianþe, nu puþi-
ne fãrã vreo incidenþã de naturã „ideologicã”.

Fragmentarea aceasta disproporþionatã a
contribuit, cert, la o masivã disipare a voturilor
ºi, din acest motiv, deznodãmântul celui de-al
doilea tur, de peste douã sãptãmâni, nu-i deloc
prea uºor de anticipat. Mai ales cã partidele
aºa-zis de dreapta, Forza Italia in primis, au
obþinut, în propriul lor cont, scoruri de-a drep-
tul ridicule, cu o singurã cifrã. E la fel de adevã-
rat cã ºi berlusconienii ºi neofasciºtii de la Ca-
sapound uniþi cu Alianþa Naþionalã a ex-lideru-
lui Camerei Deputaþilor, Gianfranco Fini, au
punctat, în dreptul candidatei lor, tot o femeie,
Giorgia Meloni, un scor rezonabil, de 20, 64 la
sutã, însã oricum locul trei pe care-l ocupã a
scos-o din ecuaþia balotajului.

Dar necunoscutele abia de-aici încep ºi ele

au legãturã directã cu teza pe care o avansa-
sem în relaþie cu cazul USB-ului lui Nicuºor Dan.
Nimeni, în Italia, nu riscã un pronostic, în con-
diþiile în care atât „stânga” premierului Renzi
(contestatã „ideologic” de un grup de foºti li-
deri proveniþi din preistoria comunistã), cât ºi
„dreapta” unui Berlusconi intrat, el ºi formaþia
sa, într-un vizibil ºi pronunþat declin, sunt ad-
versari pe faþã ºi implacabili ai Miºcãrii 5 Stele”
ºi ai liderului acesteia, Grillo. O miºcare, cum
avertizam, asumat de „stânga”, cu unele reacþii
catalogate „extremiste”, luând în calcul fie ºi
numai antieuropenismul lor radical.

De fapt, în natura alianþei ce-a condus la
noul PNL, calificatã chiar din rândul unor libe-
rali de calibru, la vremea constituirii ei, ca fiind
una „contra-naturii” – cu majore diferenþe faþã
de fostul USL în care argumentul „doctrinar”
n-a fost luat în calcul -, trebuie cãutatã cauza
insuccesului de acum. ªi, din aceeaºi perspec-
tivã, decizia lui Nicuºor Dan ºi a „miºcãrii” sale
antisistem de a refuza un acord electoral e cât
se poate de justificabilã, tot aºa cum revendi-
carea unei „drepte” din partea lor e cel puþin
ambiguã. Dacã nu chiar eronatã în substanþa
demersului, civic, iar nu politic, aºa cum s-au
grãbit sã reitereze ºi în aceste ultime ceasuri.

Criza de lideri, alianþeleCriza de lideri, alianþeleCriza de lideri, alianþeleCriza de lideri, alianþeleCriza de lideri, alianþele
„contra naturii” ºi votul anti-sistem„contra naturii” ºi votul anti-sistem„contra naturii” ºi votul anti-sistem„contra naturii” ºi votul anti-sistem„contra naturii” ºi votul anti-sistem

Congresul Naþional de Chirurgie a fost pre-
zidat de prof. dr. Mircea Beuran, preºedintele
Societãþii Române de Chirurgie, ºi a gãzduit ºi
Conferinþa Asistenþilor Medicali din România
ºi Conferinþa Naþionalã a Societãþii Studenþeºti
de Chirurgie din România.

Timp de 4 zile, peste 570 de prezentãri au
fost susþinute în paralel în 5 sãli, în cadrul unui
program ºtiinþific extrem de complex - cursuri
pre-congres, conferinþe, mese rotunde, prele-
geri, video-forumuri, sesiuni de e-postere ºi lan-
sãri de carte.

Societatea Românã de Chirurgie, prin preºe-
dintele prof. dr. Mircea Beuran, a oferit diplome
de execelenþã celor trei medici craioveni. «Este

Trei medici craioveni premiaþi la
Congresul Naþional de Chirurgie

de la Sinaia
La sfârºitul sãptãmânii trecute, oraºul

Sinaia a fost gazda unuia dintre cele mai
importante evenimente medicale ale anu-
lui, Congresul Naþional de Chirurgie.
Timp de patru zile, peste 1.300 de studenþi,
rezidenþi, asistenþi, specialiºti, medici pri-
mari, cadre universitare din lumea acade-
micã, atât din þarã, cât ºi din strãinãtate,

au dezbãtut subiecte de actualitate din do-
meniu. Cu aceastã ocazie, trei medici cra-
ioveni – prof.univ. dr. Corneliu Sabetay,
prof. univ. dr. Fane Ghelase ºi prof. univ.
dr. Radu Nemeº – au fost premiaþi în semn
de apreciere pentru întreaga activitate pro-
fesionalã ºi pentru aportul la progresul
chirurgiei în România.

o onoare sã primesc
aceastã diplomã din par-
tea Societãþii Române de
Chirurgie, un semn de
apreciere pentru legãtu-
ra pe care am þinut-o în-

tre chirurgia pediatricã ºi cea de adulþi. Am fost
moderator pentru secþiunea de Chirurgie pe-
diatricã a Congresului. Craiova s-a prezentat
cu lucrarea ”Patologie ginecologicã la fetiþe (de
la malformaþii la tumori)”. În cadrul acestei sec-
þiuni au participat cu lucrãri ºi colegi din cen-
trele universitare: Timiºoara, Constanþa, Bucu-
reºti ºi Iaºi», a precizat prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay.

Chirurgia craioveanã, bine reprezentatã
Tema CNC 2016, Chirurgia de azi - chirurgia

viitorului, ºi-a propus sã contureze atât un bi-
lanþ al noilor cuceriri tehnologice, cât ºi o pre-
viziune a viitorului în domeniul chirurgical în

urmãtorii 20-30 de ani, pentru a construi un dia-
log interactiv de vârf pe performanþa actualã,
astfel încât participanþii sã rãmânã într-un pas
constant cu progresul chirurgiei internaþiona-
le. Din comitetul ºtiinþific al Congresului au fã-
cut parte ºi chirurgii craioveni prof. univ. dr.
Ion Georgescu, prof. univ. dr. Radu Nemeº ºi
prof. univ. dr. Valeriu ªurlin. De asemenea, au
prezentat lucrãri prof. univ. dr. Ion Georgescu,
prof. univ. dr. Ion Vasile, conf. univ. dr. Marian
Munteanu – toþi trei de la Spitalul Judeþean din
Craiova-, prof. univ. dr. Dorin Mercuþ (Spitalul
Militar din Craiova) ºi prof. univ. dr. Ionuþ Pãun
(Spitalul CFR din Craiova).

Manifestarea ºtiinþificã de la Sinaia a fost
sprijinitã ºi de un alt craiovean, Sergio Fales-
chini, consul onorific al statului Monaco la
Bucureºti.

Sesiune comuncã cu medicii militari
Congresul a fost deschis de 8 cursuri pre-

congres adresate studenþilor, rezidenþilor ºi
tinerilor specialiºti: Suturi mecanice în chi-
rurgia digestivã, Colostomiile: indicaþii, teh-
nicã, complicaþii, Progrese ºi tendinþe în chi-
rurgia endocrinã (tiroidã, paratiroidã, supra-
renale), Damage control în trauma abdomi-
no-pelvinã, Metode chirurgicale moderne în
tratamentul cancerului rectal, Diseminarea
modernã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.
Scientometria ºi etica cercetãrii, Imagistica
RMN în cancerul de rect, Profilaxia anti-trom-
boticã la pacientul chirurgical. Particularitã-
þile tratamentului anticoagulant la pacientul
obez.

În premierã la Congresul Naþional de Chi-
rurgie, a avut loc o sesiune comunã cu chi-
rurgii militari - Conduita medicalã în rãzboiul
modern, unde s-a prezentat un inventar al po-
sibilitãþilor pe care le prezintã medicina mili-
tarã la ora actualã.

RADU ILICEANU

În urma unor controale demarate de Minis-
terul Sãnãtãþii în toate spitalele publice de stat,
s-a constatat cã la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova mai existã încã un numãr
redus de produse Hexi Pharma folosite în acti-
vitatea curentã. Motivul este dat de faptul cã,
pentru anumite produse biocide, nu a fost gã-
sit un înlocuitor similar în stocul de la furni-
zori care sã îndeplineascã cerinþele cantitative
ale spitalului. În data de 2 iunie au fost semna-
te contractele cu furnizorii care au câºtigat li-
citaþia pentru înlocuirea majoritãþii produselor
Hexi Pharma. În aceeaºi zi au fost emise ºi
comenzile pentru marfã. Pentru a preveni apa-

Ministerul Sãnãtãþii a descoperit
produse Hexi Pharma la Spitalul

Judeþean din Craiova
riþia de infecþii nosocomiale în aceste condiþii,
Serviciul pentru Prevenirea ºi Controlul Infec-
þiilor Nosocomiale din spital a luat mãsuri su-
plimentare de curãþenie ºi autocontrol în toate
zonele unde produsele s-au mai folosit.

Controale au mai fost efectuate la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Suceava, Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Arad, iar în Bucureºti au
fost verificate 11 unitãþi sanitare. În data de 12
mai a.c, s-a recomandat suspendarea utilizãrii
produselor Hexi Pharma. Potrivit Ministerului
Sãnãtãþii, orice utilizare dupã aceastã datã cade
în rãspunderea managementului spitalelor.

RADU ILICEANU
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Protestele fermierilor împotriva
guvernanþilor nu sunt sporadice.
Anul trecut, la mijlocul lunii de-
cembrie, oierii au luat drumul Bu-
cureºtiului într-o miºcare de pro-
tesc ineditã, încercând
sã tragã un semnal de
alarmã asupra unei legis-
laþii, cel puþin aberantã.
La acea data, nici mai
mult, nici mai puþin, cio-
banii au venit în faþa Par-
lamentului pentru a pro-
testa faþã de unele regle-
mentãri intrate în vigoa-
re prin Legea vânãtorii
ºi fondului cinegetic,
care limiteazã numãrul
de câini ce poate fi deþi-
nut de o stânã, dar mai
ales interzic pãºunatul
animalelor domestice,
pe terenurile agricole,
între 6 decembrie ºi 24
aprilie. O astfel de ab-
surditate normativã a
stârnit un scandal imens
ºi, mai toate, agenþiile de
presã externe au relatat
scene de un amatorism
politic cras.
Noua listã de revendicãri

Ieri, fermieri ºi ciobani au atras,
din nou, atenþia parlamentarilor
asupra problemelor grave cu care
se confruntã. Una dintre cele mai
importante revendicãri ale fermie-
rilor se referã la sancþionarea ofi-
cialilor, care se fac responsabili de
plata întârziatã a subvenþiilor. Mai
mult decât atât, agricultorii români
îºi doresc ca subvenþiile pe care le
primesc de la Uniunea Europeanã
sã nu mai fie supuse impozitãrii.

Iatã lista de revendicãri: respon-
sabilii de întârzierea subvenþiilor sã
suporte consecinþele; reglementa-
rea fiscalizãrii (TVA, subvenþiile nu
trebuie supuse fiscalizãrii); Legea
etichetãrii produselor agroalimen-
tare; vânzarea terenurilor agricole
cãtre strãini sã fie stopatã în regim
de urgenþã; Legea Vânãtorii, cea
care, dupa „expirarea” OUG 60/
2015, blocheazã, din nou, pãºuna-
tul între 6 decembrie ºi 24 aprilie
ºi limiteazã numãrul de câini la tur-
ma de oi. De asemenea, fermierii
se aratã nemulþumiþi de preþul li-
trului de lapte, ce pleacã de la ei cu
50 de bani, iar în supermarket ajun-
ge la 4-5 lei.
Termen asumat de platã
a subvenþiilor: 30 iunie a.c.!

Ministrul Agriculturii, Achim

Agricultorii riscã sã intre în faliment

Proteste de amploare pentruProteste de amploare pentruProteste de amploare pentruProteste de amploare pentruProteste de amploare pentru
neplata subvenþilorneplata subvenþilorneplata subvenþilorneplata subvenþilorneplata subvenþilor

Circa 3.000 de crescãtori de ovine ºi bovi-
ne, veniþi din toatã þara, au protestat, ieri, în
Parcul Izvor din Capitalã, în apropiere de
Palatul Parlamentului, aceºtia susþinând cã
nu le-au fost acordate subvenþiile pe anul
2015. În mijlocul protestatarilor a venit pre-

ºedintele Comisiei de Agriculturã, deputatul
Nini Sãpunaru, care a vorbit cu fermierii ºi a
încercat sã-i convingã de faptul cã autoritã-
þile nu sunt duºmanii lor. Ministrul Agricul-
turii a promis ºi el cã plata subvenþiilor se
va încheia la finele acestei luni.

Irimescu, a coborât în mijlocul fer-
mierilor, promiþându-le acestora cã
îºi vor primi toate subvenþiile pânã
la data de 30 iunie. „Trebuie sã re-
cunoaºtem cã nu se datoreazã gu-

vernului actual întârzierea. Am re-
cuperat foarte mult întârzierea. Eu
vã înþeleg perfect ºi vã dau toatã
dreptatea, nu e normal ce se în-
tâmplã, întârzierile foarte mari pen-
tru alocarea ºi plata banilor. Sunt
convins cã toþi aºteptaþi aceºti bani.
Au fost niºte decizii care s-au luat
cu întârziere în Ministerul Agricul-
turii ºi în Agenþia de Plãþi, este vor-
ba de faptul cã ne-am complicat
foarte tare anul trecut ºi am pus N
scheme, când trebuia, în primii doi
ani, 2015 ºi 2016, sã fie cât mai
simple ca sã ajungem cu banii la
dumneavoastrã la timp. S-a ajuns
în situaþia în care suntem în ultima
lunã de platã. Chiar dacã se va ajun-
ge dupã 30 iunie, fermierii nu vor
fi sancþionaþi, banii se vor da la bu-
getul de stat. Dar nu vom ajunge
acolo”, a declarat Achim Irimes-
cu în faþa fermierilor.
Modulul electronic e de vinã!?

Irimescu le-a spus crescãtori-
lor de animale, cã plãþile vor în-
cepe de sãptãmâna viitoare. „În
condiþiile în care modulul funcþi-
oneazã, banii se vor da în cel mai
scurt timp începând, repet, de
sãptãmâna viitoare, la animale. Cei
care primesc fonduri pentru ani-
male, vestea bunã este cã vor fi
sume foarte mari. De exemplu,
pot sã depãºeascã o mie de euro

la vaca de carne, pot sã depãºeas-
cã 800 de euro la vaca de lapte.
De sãptãmâna viitoare începe ºi
la ovine. Subvenþia totalã este de
zece euro pe cap de oaie. Nu sunt

foarte multumiþ. Raportul între
bovine ºi ovine e 1 la 6 ºi ar trebui
sã regãsim ºi la subvenþie o sumã
mai bunã”, a mai precizat Achim
Irimescu. Întrebat de Laurenþiu
Baciu, preºedintele Ligii Asocia-
þiilor Producãtorilor Agricoli din
România, dacã toate subvenþiile se

vor plãti pânã la 30 iunie, terme-
nul maxim de platã alocat de Co-
misia Europeana, ministrul Agricul-
turii a rãspuns „Absolut”.

Adevãruri usturãtoare
„Sã se opreascã impor-

tul de carne ºi lacte, zoo-
tehnia e la pãmânt în Ro-
mânia acum. Ce calitate
poate avea laptele adus de
la o mie de kilometri din
Germania? Sã ne dea pre-
þuri la produse, dacã tot nu
ne dau subvenþiile”, a de-
clarat un crescãtor de ani-
male din Timiº. „Ne-au
scos pãºunile la licitaþii, au
fãcut asociaþii ºi ne-au luat
pãºunile. Noi, utilizatorii,
vrem o bucatã de paºune,
dar ei nu ne dau. Din pã-
cate, m-am nãscut în Ro-
mânia”, a spus un alt
crescãtor de bovine din
Timiº. „Sã ne dea subven-
þiile, cã n-avem bani. Sã
nu iºi ia banii pe pãºuni ºi
pe dreptul nostru. Astã-iar-
nã, când am fost nici, nu

s-au uitat la noi, ºi-au votat pensii-
le în loc sã iasã sã vorbeascã cu
noi, nu s-a rezolvat nimic”, a de-
clarat un alt crescãtor de animale.
Ministrul Agriculturii,
sabotat din interior

„În promisiunile lui Achim Iri-

mescu, ca om, cred. Numai cã,
el are o echipã, care a demon-
strat pânã acum cã nu-ºi face
treaba. O echipã care nu îi apar-
þine, nu o poate controla, pentru
cã îi este impusã. Îl saboteazã.
ªi el, sãracul, promite ºi se dã de
ceasul morþii. ªi degeaba. Este al
doilea Remeº. Sper sã nu aibã
soarta lui Remeº. O doamnã, o
funcþionarã publicã, ce este stat
în stat – cã ºi-au tras ãºtia e lege
în care, face treabã, nu face, tre-
buie sã o pãstreze în sistem – nu
a vrut sã semneze un contract cu
Siveco pentru o aplicaþie la zoo-
tehnie ºi s-a întârziat plata la zo-
otehnie. Am avut surpriza ca stri-
gãtele noastre sã ajungã atât la
Parlament, cât ºi la ministerul
Agriculturii. Nu am crezut! Este
prima datã când vin reprezentanþii
Comisiei de Agriculturã din Par-
lament ºi ministrul Irimescu. Aº-
teptam sã vinã ºi ministrul Finan-
þelor. Era vizat ºi acest minister,
dar nu a venit. Nemulþumirile sunt
multe. Sã mai punctãm, spre
exemplu, Legea vânãtorii. Nu se
poate ca eu, în calitate de pro-
prietar de terenuri, pe care creº-
te vânatul, calitatea mea sã fie de
infractor ºi un mãnunchi de ºme-
cheri iau ºi numai vând”, ne-a de-
clarat, în exclusivitate, Lauren-
þiu Baciu, preºedintele Ligii Aso-
ciaþiilor Producãtorilor Agricoli
din România.
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Totodatã, s-a aprobat ºi rectifi-
carea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli, precum ºi modificarea de
investiþii ale Aeroportului pe anul
în curs. Ion Prioteasa, preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj i-a fe-
licitat ieri pe consilierii judeþeni

Asociaþia Junior Chamber Inter-
naþional Craiova va organiza mâi-
ne  conferinþa 11 even Experien-
ces Craiova, începând cu ora 17.00
la sediul Facultãþii de Drept în Aula
Magna. Ediþia din Craiova va reuni
persoane care vor împãrtãºi exem-
ple ºi poveºti extraordinare ale unor
oameni din comunitate, având ca
ºi temã principalã: Momente care
schimbã vieþi. „În cadrul acestor
evenimente aducem în acelaºi spa-
þiu persoane care au trecut prin
experienþe deosebite care meritã
împãrtãºite cu oameni aflaþi în cã-
utare de exemple practice ºi rele-
vante pentru dezvoltarea lor per-
sonalã ºi profesionalã”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
remis redacþiei de cãtre Asociaþoa
Junior Chamber Internaþional. Par-
ticiparea la evenimentul 11even
Experiences  este gratuitã. Înscrie-
rile se fac  online de pe site-ul-
 www.elevenevents.ro . Aceste

Pentru a treia oara la Craiova,

Conferinþele 11 even Experiences
Pentru a treia oara la Craiova, conferinþele 11 even

Experiences atrag comunitatea la un eveniment cu poveºti
motivaþionale ºi inspiraþionale. 11 speakeri, 11 poveºti de
viaþã, 11 modele pentru comunitate. Evenimentul va avea
loc mâine, în Aula Magna a Facultãþii de Drept - Universi-
tatea din Craiova.  Accesul în salã va fi deschis începând cu
ora 17.00. Evenimentele 11even Experiences sunt eveni-
mente care pun accent pe experienþe de viaþã, oameni,
modele, informaþii ºi idei.

manifestãri sunt evenimente care
pun accent pe experienþe de viata,
oameni, modele, informaþii ºi idei.
Persoane care au trecut prin
experienþe deosebite

Cei 11 speakeri sunt : Aura Clau-
dia Stan - Director de Recrutare ºi
Selectie Teach for România; Tamaº
Gheorghe - Comandor Inginer (r),
Pilot de încercare; Laureþiu Tudor
-  Actor ºi regizor independent;
Tania Levcenco - Antreprenor Al-
toMedia; Mihai Oreviceanu - An-
treprenor Nekk SRL; Andrei Ilie –
Project Manager ªcoala de Valori;
Valentina Nicoleta Mihai  - Profe-
sor CNE ”Gheorghe Chiþu”; Mã-
dãlin Frunza - Manager Centrul
Medical Sãnãtatea; Mihaela Tinca
Udriºtioiu - Asist.dr. Facultatea de
ªtiinþe - Universitatea din Craiova;
Radu Dascalul - Content creator
ZIG ZAG prin România ºi nu în
ultimul rând, Eduard Alexandres-

cu - Trainer, manager ºi antrepre-
nor. În cadrul evenimentelor
11even aducem în acelaºi spaþiu
persoane care au trecut prin expe-
rienþe deosebite care meritã împãr-
tãºite cu oameni aflaþi în cãutare
de exemple practice ºi relevante
pentru dezvoltarea lor personalã ºi
profesionalã. Pornind de la premi-
sa cã emoþiile conduc la acþiune,
evenimentele 11even sunt create
pentru a deschide mintea ºi sufle-
tul participanþilor, pentru a inspirã
ºi pentru a genera decizii pozitive
legate de viaþã ºi carierã.
200.000 de membri în peste 125
de þãri

JCI Craiova este una din cele
5000 de organizaþii locale care face
parte din reþeaua globalã JUNIOR
CHAMBER INTERNATIONAL cu
peste 200.000 de membri, în pes-
te 125 de þãri. Prin tot ceea ce în-
treprind, membrii JCI Craiova vor
sã transpunã în practicã sloganul
JCI : Fii mai bun! (Be Better!).
„Cãutãm soluþii eficace la proble-
mele curente ale comunitãþii în care
activãm de peste un an. Credem
nu numai într-o lume mai bunã, ci
suntem convinsi cã stã în puterea
noastrã sã iniþiem schimbãri acolo
unde acestea se impun. Scopul
nostru este sã fim prima reþea glo-
balã de tineri cetãþeni activi ºi mi-

siunea noastrã este sã oferim tine-
rilor oportunitatea de a crea schim-
bãri pozitive”, mai spus membrii
JCI Craiova. Membrii JCI Craiova

îºi demonstreaza principiile prin tot
ceea ce fac. Ei considerã cã lucrul
în folosul comunitãþii este cea mai
nobilã forma de a munci.

Pentru continuare lucrarilor...

Aeroportul Craiova a primit bani din excedentulAeroportul Craiova a primit bani din excedentulAeroportul Craiova a primit bani din excedentulAeroportul Craiova a primit bani din excedentulAeroportul Craiova a primit bani din excedentul
bugetar al anului 2015bugetar al anului 2015bugetar al anului 2015bugetar al anului 2015bugetar al anului 2015

Consilierii judeþeni s-au reunit ieri, într-o
ºedinþã extraordinarã, douã proiecte aflate pe
ordinea de zi au impus convocarea aleºilor
judeþeni.  Pentru anul 2016, din excedentul
bugetar al anului 2015, s-a propus ºi s-a votat
a fi utilizatã suma de 4,443 mii lei, solicitatã

de Regia Autonomã Aeroportul Internaþional
Craiova, necesarã decontãrii unei facturi emi-
sã de cãtre compania AZVI SA, ofertantul
desemnat câºtigãtor al contractului de lucrãri
pentru reabilitarea infrastructurii de miºcare
a Aeroportului Craiova.

pentru rezultatele obþinute, cu o
parte dintre  aceºtia, ºeful admi-
nistraþiei doljene se va reîntâlni la
urmãtoarea ºedinþã ordinarã. Nu se
va mai întâlni de exemplu cu nici-
unul dintre consilierii „interesului
naþional”. UNPR nu a obþinut nu-

mãrul de voturi necesar intrãrii în
componenþa noului Consiliu Jude-
þean. „Vor mai fi ºi alte prilejuri.
Aºa este viaþa. Politica e o cursã,
poþi sã câºtigi...dar poþi sã ºi pierzi.
Felicit partidele, pentru „recolta”
obþinutã, vã felicit ºi pe dumnea-
voastrã, pe fiecare în parte ºi sper
sã colaborãm la fel de bine ºi de pe
viitor”, a mai spus Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj.

Penalitãþi  pentru întârzierea
plãþii facturii neachitate

ªeful administraþiei doljene le-
a explicat ulterior colegilor de ce
a fost atât de mare nevoia ca sã
se reîntâlneascã într-o ºedinþã ex-
traordinarã. „Deoarece Aeropor-
tul Craiova nu are posibilitãþi de
decontare a facturii nr 2016001/
31.03.2016 emisã de cãtre AZVI
SA, Aeroportul a solicitat spirjin
dinn partea Consiliului Judeþean
Dolj pentru alocarea sumei de

4.443 mii lei în vederea efectuãrii
plãþii”, a spus Ion Prioteasa.
Aceastã facturã are termenul sca-
dent în data de 12 iunie 2016, datã
dupã care a intrat în vigoare clau-
za contractualã referitoare la pe-

nalitãþile pentru întârzierea plãþii
facturii neachitate, în procent de
0,5% per zi din valoarea neachi-
tatã a facturii, în cazul facturii
prezentate penalitãþile fiind în
cuantum de 23.000 lei/zi.
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Pentru anul ºco-
lar 2016/2017, la
nivelul judeþului
Dolj sunt prinse în
plan ºi alte catego-
rii, în afara celor
cuprinse în proiec-
tul aferent sistemu-
lui public de învã-
þãmânt. Astfel, pe
Filiera Tehnologi-
cã, taxã de ºcolari-
zare inclusã, cu o valoare stabilitã ulterior, la „particular” sunt
incluse mai multe locuri: Liceul Tehnologic UCECOM  „Spiru
Haret” – „tehnician mecatronist” (zi) – 28 de poziþii; „tehni-
cian în activitãþi economice” (zi) – 28, la aceeaºi specialitate,
dar la „seral”, tot 28 de poziþii  .  La „frecvenþã redusã” , pe
„ªtiinþe sociale”, la Liceul „Matei Basarab” sunt 56 de locuri,
în timp ce la Liceul Tehnologic Transporturi Cãi Ferate Craio-
va sunt disponibile 56 de locuri pe profil tehnic, la „seral”, la
aceeaºi formã de învãþãmânt fiind alocate 28 de poziþii, tot pe
„tehnic”, la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova.
Tot pe „seral”, sunt disponibile 148 de locuri, distribuite egal,
la Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”
Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã din Craiova,
Colegiul „ªtefan Odobleja” din Craiova, Liceul Teoretic din
Amãrãºtii de Jos, Colegiul Tehnic Energetic din Craiova ºi
Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi.

CRISTI PÃTRU

Ultimele reprezentaþii aleUltimele reprezentaþii aleUltimele reprezentaþii aleUltimele reprezentaþii aleUltimele reprezentaþii ale
stagiunii,stagiunii,stagiunii,stagiunii,stagiunii,
la Tla Tla Tla Tla Teatruleatruleatruleatruleatrul
NaþionalNaþionalNaþionalNaþionalNaþional
CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova

Ca aproape toate
instituþiile de spec-
tacol, ºi Teatrul Na-
þional „Marin Sores-
cu” se pregãteºte sã
îºi încheie stagiunea
artisticã 2015-2016 în aceastã lunã. Doar patru spectacole
urmeazã sã mai fie prezentate pânã când actorii vor intra
într-o binemeritatã vacanþã. Este vorba despre „Fata mo-
ºului ºi fata moaºei” de Ion Creangã (regia: Raluca Pãun,
scenografia: Alexandra Panaite) – mâine, 9 iunie, ora 18.00;
„Spargerea” de Rãzvan Petrescu (regia: Dragoº Muºoiu,
scenografia: Andreea Simona Negrilã) – vineri, 10 iunie, ora
18.00; „Occident Express” de Matei Viºniec (regia: Alexan-
dru Boureanu, scenografia: Adrian Damian) – sâmbãtã, 11
iunie, ora 18.00; „Exploziv” de Elise Wilk (regia: Andrei
Mãjeri, scenografia Alexandra Panaite) – duminicã, 12 iu-
nie, ora 18.00. Biletele se gãsesc la Agenþia teatralã (tel.
0251.413.677), deschisã lunea între orele 9.30-16.00, de
marþi pânã vineri între 9.30-18.30, sâmbãta ºi duminica în-
tre 10.00-13.00 ºi 16.30-18.30.

MAGDA BRATU

Lansare de carte la Casa deLansare de carte la Casa deLansare de carte la Casa deLansare de carte la Casa deLansare de carte la Casa de
Culturã „TCulturã „TCulturã „TCulturã „TCulturã „Traian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”

În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” va avea loc
vineri, 10 iunie, ora 19.00,
lansarea volumului de ver-
suri „A venit Umbra sã mã
întrebe ce faci”, de Daniel
Dumitru. Despre poet ºi
cartea sa, apãrutã la Edi-
tura „Aius”, vor vorbi edi-
torul Nicolae Marinescu,
scriitoarele Eleanor Mircea
ºi Florina Ungureanu.
Dupã cuvântul autorului,
acesta va acorda autogra-
fe doritorilor. Potrivit or-
ganizatorilor, toþi banii ob-
þinuþi din tirajul cãrþii vor
fi donaþi în scop caritabil.
Întâlnirea va fi moderatã de Petriºor Militaru.

MAGDA BRATU

Mâine, 9 iunie, în Sala de
Festivitãþi a Muzeului „Olte-
niei”, începând cu ora 11:00 ,
va avea o consultare publicã,
privind propunerea de docu-
mente de politicã publicã –
„Opþiunile de edu-
caþie ºi formare
profesionalã ale
absolvenþilor de

cls. a VIII-a”. Aceste activitãþi sunt coordonate
de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, cu sprijinul Centrului Naþional de Dez-
voltare a Învãþãmântului Prefosional ºi Tehnic ºi
al Inspectoratelor ªcolare Judeþene. Tema cen-
tralã a discuþiilor se referã la dezbaterea asupra
învãþãmântului „dual”, prin „traducere” , o core-
lare între ºcolarizarea educaþionalã teoreticã ºi
practica în parteneriatul dintre instituþiile de în-
vãþãmânt ºi partenerii economici. Despre acest
concept se vorbeºte de câþiva ani, nimic nu a
fost pus la punct, legislativ, dar, cel puþin în teo-
rie, se încearcã ...

Mai multe obiective urmãrite
Lumea s-a cam sãturat de promisiuni, aºteaptã ºi ceva

puneri în practicã, cu atât mai mult cu cât este, în acest
moment, nevoie de specialiºti tehnici, de la tinichigii pânã
la strungari, frezori, sudori, instalatori ºi la tot ceea ce þine
de specializare pe diverse meserii. De aceea, va avea loc,
pe 9 iunie, aceastã întâlnire, una care se vrea plinã de re-
zultate viabile ºi bune de pus în practicã. „La aceastã întâl-
nire, sunt invitaþi reprezentanþi ai operatorilor ecomici, ai
instituþiilor de învãþãmânt profesional ºi tehnic, din Regiu-
nea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin Consorþiul Re-

De ani de zile se tot vorbeºte despre învãþãmântul  dual, unul care aduce aminte, cu
rezerve, de ceea ce presupune procesul educaþional profesional ºi tehnic, venit din anii ante-
riori 1989, dacã nu mai de departe. Este, deocamdatã, ºi „ucenicia”, dar nimeni nu cunoaºte,
în amãnunt, ceea ce înseamnã un astfel de proces de învãþare. Pentru cei care sunt intere-
saþi, mâine, la Muzeul „Olteniei”, va avea loc o consultare publicã, privind modalitãþile în
care se poate dezvolta învãþãmântul profesional ºi tehnic, speþa fiind cea a „dualului”.

gional. Se va dezbate clarificarea specificului programelor
de formare în sistem profesional – dual, pânã la nivelul V
de calificare (corespunzãtor „post-liceal”, inclusiv tehni-
cian superior). Sunt mai multe obiective urmãrite, astfel
cã vom aminti câteva dintre ele: mobilitatea în ambele sen-
suri – ruta „profesional” – învãþãmânt „liceal”; solicitãrile

mediului econo-
mic, privind for-
marea în sistem
p r o f e s i o n a l
„dual”; provocã-
rile privind im-
plementarea for-
mãrii în acest sis-
tem, în România;
acþiuni ce trebu-
ie realizate în ter-
men scurt ºi me-
diu, etc. Aceste
propuneri trebu-
ie sã rãspundã
acþiunilor priori-

tare, care urmãresc îmbunãtãþirea învãþãrii la locul de muncã
ºi creºterea atractivitãþii, a calitãþii ºi a relevanþei învãþã-
mântului profesional ºi tehnic, conform normelor Minis-
terului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. Cre-
dem cã, atât timp cât se vor derula discuþii publice, acest
învãþãmânt dual are sorþi de izbândã, un lucru pe care ni-
l dorim cu toþii. Este nevoie de parteneriate public-privat,
cu scipul dezvoltãrii abilitãþilor tehnice ale cursanþilor, în
aºa fel încât tinerii sã aibã o bazã ºi teoreticã ºi practicã”,
a declarat prof.  Simona Ciulu inspector pentru învãþã-
mântul profesional ºi tehnic în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

În perioada 1-19 iunie, muzicieni din Orchestra Simfoni-
cã a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova efectueazã un turneu
artistic în Coreea de Sud. ªapte concerte vor fi susþinute în
mai multe oraºe – primele la Seoul, la Youngsan Art Center
(7 iunie), Beoseok Art (8 ºi 10 iunie) ºi Jangchon Art (11
iunie). Alte trei concerte vor avea loc în oraºele Kwangju
(13 iunie), Busan (14 iunie) ºi Gunsan (15 iunie). Turneul
face parte dintr-un parteneriat artistic în cadrul cãruia ºi
muzicieni coreeni evolueazã pe scene craiovene – de cu-

Turneu artistic în Coreea de Sud al muzicienilor
Filarmonicii „Oltenia”

Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” va gãzdui mâine, 9 iunie, ora
12.30, o dublã lansare organizatã de
Departamentul de Studii Anglo-Ame-
ricane ºi Germane din cadrul Facultã-
þii de Litere a Universitãþii din Craiova.
Ambele lucrãri au apãrut în acest an la
Editura „Universitaria”.

Este vorba despre al doilea volum al
Analelor Universitãþii din Craiova, se-
ria filologie-englezã – 2015, îngrijit de
lect. univ. dr. Aloisia ªorop. Acesta
cuprinde o selecþie a lucrãrilor prezen-

Douã volume apãrute la
„Universitaria”, lansate mâine

tate în cadrul Conferinþei
anuale a Departamentului,
„Limba, literatura ºi poli-
tici culturale”, desfãºuratã
în noiembrie 2014, cu
tema „Eroarea în context, context al
erorii”. Lansat va fi ºi volumul lect.
univ. dr. Ana-Maria Trantescu, „Con-
ceptualizãri metaforice ºi metonimice
în construcþiile idiomatice din limbile
engleza ºi românã”.

Moderatorul întâlnirii este lect. univ.
dr. Sorin Cazacu, director al Departa-
mentului de Studii Anglo-Americane ºi

Germane. Invitaþi: prof. univ. dr. Nicu
Panea – prorector al Universitãþii din
Craiova, conf. univ. dr. Anamaria Pre-
da – decan al Facultãþii de Litere din
Craiova, conf. univ. dr. Florentina An-
ghel – prodecan al aceleiaºi facultãþi,
prof. univ. dr. Felicia Burdescu, conf.
univ. dr. Titela Vilceanu ºi lect. univ. dr.
Daniela Rogobete.

MAGDA BRATU

rând, chiar într-un „Concert de concerte” care a deschis
stagiunea estivalã a Filarmonicii.

Programul prezentat de artiºtii craioveni împreunã cu
soliºti din Coreea de Sud include lucrãri ale unora dintre cei
mai cunoscuþi compozitori: W.A. Mozart, Antonio Vivaldi,
L. van Beethoven, Giuseppe Verdi, S. Prokofiev, Joseph
Haydn, Frederich Chopin, Maurice Ravel, C. Saint-Saens,
P.I. Ceaikovski, E. Grieg, Franz Lehar, E. Elgar, S. Rac-
hmaninov, Charles Gounod.

La pupitrul dirijoral se aflã Gian Luigi Zampieri, de cu-
rând dirijor permanent al Filarmonicii „Oltenia”. Descendent
al ºcolii italiene de dirijat, Zampieri este ultimul elev al maes-
trului Franco Ferrara, sub a cãrui îndrumare a deprins tai-
nele muzicii. Organist ºi dirijor, nãscut la Roma în anul 1965,
acesta a urmat cursurile Academiei „Santa Cecilia” din Roma
ºi ale Academiei Chigiana din Siena. În prezent este dirijor
invitat al Filarmonicii din Sao Carlos (Brazilia).

MAGDA BRATU
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Cel puþin 15 morþi ºiCel puþin 15 morþi ºiCel puþin 15 morþi ºiCel puþin 15 morþi ºiCel puþin 15 morþi ºi
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accident rutier în Arabia Sauditãaccident rutier în Arabia Sauditãaccident rutier în Arabia Sauditãaccident rutier în Arabia Sauditãaccident rutier în Arabia Sauditã
Cel puþin 15 persoane au murit, iar alte 60 au fost rãniþi,

dintre care cinci sunt în stare gravã, în urma unui grav acci-
dent rutier care a avut loc la nord de capitala sauditã, Riy-
adh, în seara zilei de luni, a declarat un purtãtor de cuvânt al
Semilunii Roºii. Potrivit oficialului citat, un autobuz ºi un ca-
mion s-au ciocnit, iar autobuzul a luat foc în urma coliziunii.
Abdullah al-Moreibedh a mai spus cã accidentul a avut loc pe
drumul care leagã capitala sauditã, Riyadh, de provincia al-
Qassim. Naþionalitatea victimelor ºi cauzele accidentului rã-
mân necunoscute, a mai precizat al-Moreibedh. Potrivit Minis-
terului Sãnãtãþii de la Riyadh, 17 persoane mor, în fiecare zi,
în accidentele rutiere de pe ºoselele din Arabia Sauditã.

Clinton a ajuns la
numãrul necesar
de delegaþi pentru
nominalizarea
democratã la
preºedinþia SUA

Hillary Clinton a ajuns la
numãrul necesar de delegaþi
pentru a obþine nominalizarea
democratã pentru alegerile
prezidenþiale americane, ea
fiind prima femeie care repre-
zintã un mare partid în cursa
pentru ºefia Casei Albe, po-
trivit estimãrilor presei ame-
ricane. Clinton a obþinut
1.812 delegaþi în alegeri pri-
mare ºi caucusuri, iar rivalul
ei, Bernie Sanders, 1.521. Ea
se bucurã, de asemenea, de
sprijinul a 571 superdelegaþi,
potrivit numãrãtorii agenþiei
Associated Press, în timp ce
Sanders este susþinut de 48
de superdelegaþi.

Plic exploziv, primit
la sediul Autoritãþii
UE pentru Siguranþa
Alimentarã

Un plic exploziv a fost pri-
mit, ieri, la sediul Autoritãþii
Europene pentru Siguranþa
Alimentarã (EFSA), în oraºul
Parma, situat în nordul Italiei,
anunþã autoritãþile italiene.
Plicul a fost primit dupã prânz
la sediul central al Autoritãþii
Europene pentru Siguranþa
Alimentarã, în centrul oraºu-
lui Parma. Echipele piroteh-
nice au procedat la detonarea
controlatã a unui plic care
conþinea un dispozitiv explo-
ziv. Angajaþii EFSA au evitat
producerea unei deflagraþii
pentru cã nu au deschis pli-
cul. Potrivit serviciilor de se-
curitate italiene, plicul proba-
bil a fost trimis de un grup
anarhic care se opune politi-
cilor în domeniul produselor
modificate genetic

Silvio Berlusconi a
fost internat în spi-
tal, dupã ce a
acuzat probleme
cardiace

Silvio Berlusconi, fost prim
ministru al Italiei ºi patron al
clubului de fotbal AC Milan, a
fost internat în spital, ieri di-
mineaþã, dupã ce a acuzat pro-
bleme cardiace. Problemele
de sãnãtate nu-i pun viaþa în
pericol, a dat asigurãri purtã-
torul de cuvânt al lui Berlus-
coni. În vârstã de 79 de ani,
Berlusconi are instalat un pa-
cemaker încã de acum 9 ani,
intervenþie ce a avut loc într-
un spital din Statele Unite ale
Americii. Spitalul San Raffa-
ele a oferit un scurt comuni-
cat de presã în care a precizat
cã spitalizarea lui Berlusconi
se impunea din pricina unei
“deficienþe cardiace”, iar “în
urmãtoarele zile vor efectua-
te o serie de teste pentru a se
stabili cu exactitate tratamen-
tul ce trebuie urmat”.

Cu numai câteva zile înainte de referendumul
care pãrea sã decurgã în favoarea lui Cameron,
un sondaj YouGov plaseazã tabãra pro-ieºirii din
UE în frunte. Conform celui mai recent sondaj
YouGov, tabãra pro-ieºirii din UE ar avea 45%
din voturi, faþã de 41%, cât ar cumula britanicii
favorabili rãmânerii în Uniunea Europeanã. Pe 23
iunie, britanicii se pregãtesc sã voteze dacã ies
sau nu din Uniunea Europeanã. Întrebarea majo-
rã este dacã sondajele care aratã un avans al ce-
lor care doresc sã pãrãseascã spaþiul comunitar
sunt doar simptome dinaintea unei victorii clare a
premierului Cameron sau semne cã norocul ”i s-
a terminat”. Mulþi britanici pun la îndoialã credi-
bilitatea sondajelor, având în vedere cã în ultime-
le alegeri generale sondajele nu au reuºit sã prezi-
cã o victorie a Partidului Conservator al lui David
Cameron. Luni, lira a scãzut cu 0,63% în raport
cu dolarul. Lira s-a depreciat în raport cu toate
cele 10 valute principale, la numai câteva ore dupã
ce s-au publicat rezultatele sondajelor.

Sondaj, înainte de referendumul dinSondaj, înainte de referendumul dinSondaj, înainte de referendumul dinSondaj, înainte de referendumul dinSondaj, înainte de referendumul din
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Explozie în centrul Istanbulului, în apropiereExplozie în centrul Istanbulului, în apropiereExplozie în centrul Istanbulului, în apropiereExplozie în centrul Istanbulului, în apropiereExplozie în centrul Istanbulului, în apropiere
de o universitate ºide o universitate ºide o universitate ºide o universitate ºide o universitate ºi

zone turisticezone turisticezone turisticezone turisticezone turistice
11 persoane, ºapte poliþiºti ºi patru civili, au murit ºi alte 36 au fost

rãnite într-un atac cu bombã care a avut loc ieri dimineaþã într-un
cartier din centrul Istanbulului, a anunþat guvernatorul oraºului, Vasip
Sahin. Patru persoane au fost reþinute de autoritãþile turce, suspecta-
te de implicare în cazul atentatului dupã ce ar fi închiriat maºina-
capcanã care a fost folositã în atac, relateazã publicaþia turcã Hurriy-
et. Maºina a fost detonatã de la distanþã. În urma exploziei, s-ar fi
auzit ºi focuri de armã, scrie agenþia turcã de stat Anadolu. Explozia
a avut loc în districul Vezneciler, potrivit presei locale. Anterior, postul
de televiziune a anunþat cã este vorba despre un atentat cu bombã
care viza un vehicul al poliþiei.

Incendiu în apropiereIncendiu în apropiereIncendiu în apropiereIncendiu în apropiereIncendiu în apropiere
de Stade de Francede Stade de Francede Stade de Francede Stade de Francede Stade de France

Cinci persoane au murit ºi alte 11 au fost rãnite într-
un incendiu care a izbucnit în cursul nopþii de luni spre
marþi, într-o clãdire de apartamente în apropiere de
Stade de France, unde se va juca meciul de deschidere al
campionatului Euro 2016. Cauza incendiului de luni
noapte este investigatã de autoritãþi, a declarat marþi
ministrul francez de Interne, Bernard Cazeneuve. Un
pompier local, Yvon Bot, a precizat cã incendiul izbucnise
pe casa scãrii. Incendiul a avut loc la câteva zile înainte
de începerea campionatului Euro 2016, iar meciul de
deschidere se va juca între România ºi Franþa pe Stade
de France vinerea urmãtoare.
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I Origins

Se difuzeazã la HBO, ora 14:10

Doctorand în domeniul bio-
logiei moleculare, Ian Gray
(Michael Pitt) rãmâne fasci-
nat de femeia misterioasã,
Sofi (Astrid Berges-Frisbey),
ai cãrei ochi îi fotografeazã
în timpul unei petreceri.
Deºi aceasta dispare fãrã ca
Ian sã-i afle identitatea,
tânãrul om de ºtiinºã, printr-
o serie de coincidenþe ºi
întâmplãri neobiºnuite, ajun-
ge sã o regãseascã...

The Gunman.
Pe viaþã ºi pe moarte

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un fost soldat al Forþelor
Speciale ºi antreprenor
militar care suferã de sin-
drom de stres post-trauma-
tic încearcã sã reia legãtura
cu iubita sa de-o viaþã, dar
mai întâi trebuie sã fugã de
la Londra la Barcelona ºi
prin toatã Europa, ca sã îºi
dovedeascã nevinovãþia.
Cu:
Sean Penn, Mark Rylance,
Javier Bardem, Idris Elba

Albii nu pot sãri

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Albii nu pot sãri - vrei sã pui
pariu?
Doi escroci - unul alb ºi altul
negru - fac echipã ºi pãcãlesc
jucãtorii de baschet de pe
terenurile de cartier din L.A.
Unul este un familist care vrea
sã-ºi plãteascã facturile, celã-
lalt este un împãtimit al pariuri-
lor care încearcã sã-ºi plãteas-
cã datoriile.
Pãcãleºte ºi fii pãcãlit - toate
într-o singurã zi!

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 8 iunie - max: 23°C - min: 11°C

$
1 EURO ...........................4,5078 ............. 45078
1 lirã sterlinã................................5,7900....................57900

1 dolar SUA.......................3,9652........39652
1 g AUR (preþ în lei)........158,2502.....1582502

Cursul pieþei valutare din 8 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 8 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Europa mea
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Preþuieºte viaþa!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
21:55 Prim-Plan
22:30 Strada 29
1991, SUA, Comedie
00:15 Maºini, teste ºi verdicte
00:45 Tot ce conteazã
01:40 Discover România
01:50 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Superconsumatorul
03:40 Preþuieºte viaþa!
04:20 Prim-Plan
05:05 Prim-Plan
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
13:20 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Joc dublu
1949, SUA, Crimã, Film noir,

Thriller
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Primaria lui Da Vinci
2005, Dramã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
01:00 Naturã ºi sãnãtate
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix

TVR 2

07:35 Aceasta este lumea mea
09:00 În ritmul tobei: un nou stil
10:45 Crãciunul e aproape
12:30 Nu eºti tu
14:10 I Origins
15:55 Paddington
17:30 Joséphine
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Captive
21:40 Urzeala tronurilor
23:10 Fiecare vede altceva
00:40 Northmen. Saga vikingilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 The Gunman. Pe viaþã ºi

pe moarte
2015, SUA, Franta, Spania,

Acþiune, Crimã, Dramã
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Tactici de evadare
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:15 The Gunman. Pe viaþã ºi

pe moarte (R)
2015, SUA, Franþa, Spania,

Acþiune, Crimã, Dramã
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

07:00 Brusc, vara trecutã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Omul bicentenar (R)
14:45 Maestrul despãrþirilor

(R)
16:30 La bloc
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 O relaþie specialã
22:30 Albii nu pot sãri
01:00 O relaþie specialã (R)
03:00 Cine A.M.
06:30 La plimbare cu racheta

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Insula iubirii

23:40 Un show pãcãtos

01:00 Castorul

2011, SUA, Emiratele Arabe,

Dramã

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima Româ-

niei (R)

10:00 Sãnãtate cu Stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Focus 14

15:00 Camera de râs

15:30 Mondenii

2006, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Kickboxer 4 - Meciul

vieþii

1994, SUA, Acþiune

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Kickboxer 4 - Meciul

vieþii (R)

1994, SUA, Acþiune

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Toatã România vede

România
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Magazin UEFA Euro 2016
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România
22:00 Magazin UEFA Euro 2016
22:30 Regii K.O.-ului
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Þestoasele Ninja 2

Ora: 14:00 (3D)

Gen film: Acþiune, Comedie,  SF

Maºina de bani

Ora: 16:00

Gen film: Crimã, Dramã, Thriller

JOI - 9 iunie

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Platã pentru diavol
1957, SUA, Dramã, Thriller,

Western
00:00 Tot ce conteazã
01:00 Recrut pe Bricul Mircea
02:00 Telejurnal
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pasiuni ºi cariere
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
13:20 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Primaria lui Da Vinci
2005, Dramã
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Pasiuni ºi cariere
01:00 Europa 360°
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix

TVR 2

07:45 I Origins
09:35 Paddington
11:10 Joséphine
12:40 Novicele
14:25 Captive
16:05 Bernard ºi Doris
17:50 Walesa
20:00 Totul e inspiraþie
21:30 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
23:05 Pânã la capãt
01:25 Borat! - Învãþãturi din

America pentru ca toatã naþia
Kazahstanului sã profite

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Marele Stan
2008, SUA, Acþiune, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Tactici de evadare
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:15 Marele Stan (R)
2008, SUA, Acþiune, Comedie
03:15 Tanti Florica
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Maestrul despãrþirilor (R)
13:45 Omul bicentenar (R)
16:30 La bloc
18:45 Ne-am fãcut mari!
20:30 Empire State: Lovitura

Secolului
22:30 Capcanele tinereþii
00:45 Empire State: Lovitura

Secolului (R)
02:45 Cine A.M.
05:30 Ne-am fãcut mari! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu Stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 Camera de râs

15:30 Mondenii

2006, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Colierul de turcoaze

1985, România, Aventuri

22:30 La TV

2015, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 60 de minute cu Alexan-

dru Constantin (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 La TV (R)

2015, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Toatã România vede

România
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Magazin UEFA Euro

2016
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 Toatã România vede

România
22:00 Magazin UEFA Euro

2016
22:30 Regii KO-ului
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Walesa

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 17:50

1970, Gdansk. Autoritãþile
comuniste înãbuºesc sângeros
un protest al muncitorilor.
Printre ei se aflã Lech Walesa,
un simplu muncitor la ºantierul
naval care încearcã sã facã
faþã problemelor zilnice cu
soþia sa Danuta. El refuzã sã
respecte regulile ºi curând se
va trezi în fruntea unei revolu-
þii ce nu doar va rãsturna o
dictaturã polonezã, ci va da
brânci ºi imperiului sovietic
aflat în prag de colaps.

Marele Stan

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un obiºnuit al sãlilor de tribu-
nal, Stan intrã în panicã în mo-
mentul în care aflã cã micile lui
afaceri nu tocmai legale îl vor
bãga dupã gratii. Foarte slab de
înger, Stan angajeazã un specia-
list în arte marþiale pentru a
învãþa cum sã-i þinã la distanþã
pe ceilalþi condamnaþi. Pe toþi: ºi
pe cei care vor sã-l rãneascã,
dar poate cu atât mai mult pe cei
care vor sã-l iubeascã. Actorul
principal este Rob Schneider,
care ºi regizeazã.

Empire State:
Lovitura Secolului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Pentru cã nu reuºeºte sã intre la
Academia de Poliþie, Chris Pota-
mitis (Liam Hemsworth) se mulþu-
meºte cu o slujbã de gardian la
Empire State, o companie de
automobile blindate care trans-
portã valori. Chris face greºeala
de a-i povesti celui mai bun
prieten al sãu care sunt hibele de
securitate ale firmei ºi se trezeºte
prins fãrã voie în cea mai mare
spargere din istoria americanã.

sursa: cinemagia.ro

Warcraft. Începutul

Ora: 18:00; 20:30

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã So-

cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante: 1 post ºef
complex gr. II, 3 posturi asistent so-
cial, 4 posturi psiholog practicant ºi 1
post educator specializat. Conditii ge-
nerale de participare la concurs: Can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã con-
diþiile generale prevãzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare. Con-
diþii specifice de participare la con-
curs: · 1 post sef complex gr. II - ab-
solvenþi cu diplomã de învãþãmânt
superior în domeniul psihologie, asis-
tenþã socialã ºi sociologie,  cu vechi-
me de minimum 2 ani în domeniul ser-
viciilor sociale, sau absolvenþi cu di-
plomã de licenþã ai învãþãmâtului su-
perior în domeniul juridic, medical,
economic ºi al ºtiinþelor administrati-
ve, cu experienþã de minimum 5 în do-
meniul serviciilor sociale · 3 posturi
asistent social - studii universitare ab-
solvite cu diplomã de licenþã în dome-
niul asistenþei sociale; · 4 posturi psi-
holog practicant - studii universitare
absolvite cu diplomã de licenþã în do-
meniul psihologiei; · 1 post educator
specializat - studii universitare absol-
vite cu diplomã de licenþã; - modul psi-
hopedagogic; Concursul se organi-
zeazã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj în data 04 iulie  2016, ora 10.00
(proba scrisã) ºi în data de 06 iulie
2016, ora 14.00 (interviul). Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicãrii pre-
zentului anunt, respectiv pânã pe data
de 22.06.2016. Relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, telefon 0251/407009, pagi-
na de internet www.dgaspcdolj.ro.

Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova,

prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 11.06.2016-
15.06.2016, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului Cra-
iova (luciu de apã ºi spaþii verzi). Lu-
crarea de dezinsecþie pentru comba-
terea insectelor dãunãtoare se va face
prin pulverizare aerianã. Se vor folosi
pentru dezinsecþie substanþele din
grupa a III-a de toxicitate Supertox,
avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºelor de securitate a pro-
duselor, soluþiile de lucru utilizate nu
sunt periculoase pentru mediu ºi nu
prezintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã Craiova, str.
Târnava, nr. 21. Telefon:
0749/320.335.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând parcele
450-730 mp, Selgros,
acces dinspre Damila ºi
Casa Noastrã, intravilan,
curent electric, 20 euro/
mp. Telefon: 0770/
243.598; 0722/264.089.
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grãdi-
nã flori. Telefon: 0727/
884.205.



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 8 iunie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 8 iunie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/
608.131.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super între-
þinutã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrauli-
cã mase plastice, 2 bu-
telii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 100 familii  albine,
fagfuri – 35 lei / kg. Tele-
fon: 0764/059.095.
Avantajos studiou, saltea
Relaxa, covor persan,
televizor color, pavilion,
lustre, lãmâi, piese Da-
cia noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Te-
lefon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând triploc în stare per-
fectã de funcþionare cu
piese de schimb rezer-
vã ºi motor rezervã. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând cuier mare. Tele-
fon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1 leu/
kg, douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut
- 80 lei, cruce marmurã
scrisã 1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color Grun-
ding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handicapat,
pat mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor
2500W. Telefon: 0768/
083.789.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.

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

PIERDERI
PIERDUT DOCUMENT
CU NUMÃRUL DE OR-
DINE EMIS DE ANAF
DOLJ PENTRU CASA
DE MARCAT DATECS
DP 50D, SERIA DE
FABR. 14040738, SE-
RIE FISCALÃ- DJ
0364027185.SE DE-
CLARÃ NUL.
Pierdut Legitimaþii de
Veteran de Rãzboi ºi
Vãduvã de Veteran de
Rãzboi pe numele Dra-
ga Ioana din Calafat-
Svagea Mitra din Cala-
fat - Radu Stana din
Craiova- Dinu Florea din
Amãrãºtii de Jos- Geor-
gescu Elena din Craio-
va- Ciucu Maria din Drã-
nic- Nicolcea Floarea
din Drãnic - Stan Dumi-
tru din Craiova. Se de-
clarã nule.
CONDOLEANÞE
Colegii ºi prietenii din
Sindicatul Liber Avioa-
ne Craiova transmit
sincere condoleanþe
familiei ºi le împãrtã-
ºesc durerea  la des-
pãrþirea prematurã de
dragul lor ºi al nostru
SORINEL EDUARD
SÂRBU. Dumnezeu
sã-l odihneascã.
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GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie, 19:00, Bordeaux: Austria – Ungaria

14 iunie, 22:00, St. Etienne: Portugalia – Islanda

18 iunie, 19:00, Marsilia: Islanda – Ungaria

18 iunie, 22:00, Paris: Portugalia – Austria

22 iunie, 19:00, St. Denis: Islanda – Austria

22 iunie, 19:00, Lyon: Ungaria – Portugalia.

PORTUGALIA

Federaþia înfiinþatã în: 1914.

Poreclã: A Seleccao.

Locul în clasamentul FIFA: 8.

Echipa de bazã: Rui Patricio – Vierinha, Pepe, Ricardo Carval-
ho, Eliseu – Joao Moutinho, Renato Sanches, Pereira – Nani,
Rafa Silva, Cristiano Ronaldo (cãpitan).

Vedeta echipei: Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Selecþioner: Fernando Santos.

Valoarea lotului: 241 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 28,4 ani.

Performanþe la Euro: 6 participãri, finalistã în 2004.

Grupa preliminarã:  A câºtigat grupa I, cu 21 de puncte, depãºind: Albania, Danemarca,
Serbia ºi Armenia.

LOT

Portari     Selecþii/goluri Club

1. Rui Patrício (28 ani) 44/0 Sporting CP

12. Anthony Lopes (25 ani) 4/0 Lyon/Franþa

22. Eduardo (33 ani) 35/0 Dinamo Zagreb/Croaþia

Fundaºi

2. Bruno Alves (34 ani) 85/10 Fenerbahçe/Turcia

3. Pepe (33 ani) 70/3 Real Madrid/Spania

4. José Fonte (32 ani) 11/0 Southampton/Anglia

5. Raphaël Guerreiro (22 ani) 6/2 Lorient/Franþa

6. Ricardo Carvalho (38 ani) 85/5 AS Monaco/Franþa

11. Vieirinha (30 ani) 21/1 VfL Wolfsburg/Germania

19. Eliseu (32 ani) 16/1 Benfica

21. Cédric Soares (24 ani) 10/0 Southampton/Anglia

Mijlocaºi

8. João Moutinho (29 ani) 83/4 AS Monaco/Franþa

10. João Mário (23 ani) 10/0 Sporting CP

13. Danilo Pereira (24 ani) 11/0 FC Porto

14. William Carvalho (24 ani) 19/0 Sporting CP

15. André Gomes (22 ani) 7/0 Valencia/Spania

16. Renato Sanches (18 ani) 4/0 Benfica

23. Adrien Silva (27 ani) 9/0 Sporting CP

Atacanþi

7. Cristiano Ronaldo (31 ani) 125/56 Real Madrid/Spania

9. Éder (28 ani) 25/2 Lille/Franþa

17. Nani (29 ani) 95/18 Fenerbahçe/Turcia

18. Rafa Silva (23 ani) 8/0 Braga

20. Ricardo Quaresma (32 ani) 49/5 Beºiktaº/Turcia

ISLANDA

Federaþia înfiinþatã în: 1947.

Poreclã: Strakkamir Okkar.

Locul în clasamentul FIFA: 34.

Echipa de bazã: Haldorsson – Ingasson, Saevarsson, R. Si-
gurdsson, Skulasson – Hallfredsson, Gunnarsson (cãpitan), G.
Sigurdsson – E. Gudjohnsen, Finnbogasson, Sigthorsson.

Vedeta echipei: Gylfi Sigurdsson (Swansea).

Selecþioner: Lars Lagerback.

Valoarea lotului: 31 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27,6 ani.

Performanþe la Euro: Debutantã.

Grupa preliminarã: A terminat pe locul 2 dupa A, cu 20 de puncte, dupã Cehia, depãºind:
Turcia, Olanda, Kazahstan, Letonia.

LOT
Portari      Selecþii/goluri      Club

1. Hannes Pór Halldórsson (32 ani) 33/0 Bodo Glimt/Norvegia

12. Ögmundur Kristinsson (26 ani) 11/0 Hammarby IF/Suedia

13. Ingvar Jónsson (26 ani) 5/0 Sandefjord/Norvegia

Fundaºi

2. Birkir Már Saevarsson (31 ani) 57/1 Hammarby IF/Suedia

3. Haukur Heidar Hauksson (24 ani) 7/0 AIK Stockholm/Suedia

4. Hjörtur Hermannsson (21 ani) 3/0 IFK Göteborg/Suedia

5. Sverrir Ingi Ingason (22 ani) 6/2 Lokeren/Belgia

6. Ragnar Sigurdsson (29 ani) 56/1 FC Krasnodar/Rusia

14. Kári Árnason (33 ani) 47/2 Malmö FF/Suedia

19. Hördur Björgvin Magnússon (23 ani) 5/0 Cesena/Italia

23. Ari Freyr Skúlason (29 ani) 38/0 Odense/Danemarca

Mijlocaºi

7. Jóhann Berg Gudmundsson (25 ani) 47/5 Charlton Athletic/Anglia

8. Birkir Bjarnason (28 ani) 47/6 FC Basel/Elveþia

10. Gylfi Pór Sigurdsson (26 ani) 39/13 Swansea/Þara Galilor

16. Rúnar Már Sigurjónsson (25 ani) 11/1 GIF Sundsvall/Suedia

17. Aron Gunnarsson (27 ani) 59/2 Cardiff City/Þara Galilor

18. Theódór Elmar Bjarnason (29 ani) 27/0 Aarhus/Danemarca

20. Emil Hallfredsson (31 ani) 54/1 Udinese/Italia

21. Arnór Ingvi Traustason (23 ani) 7/3 IFK Norrköping/Suedia

Atacanþi

9. Kolbeinn Sigthórsson (26 ani) 39/20 Nantes/Franþa

11. Alfred Finnbogason (27 ani) 34/8 Augsburg/Germania

15. Jón Dadi Bödvarsson (24 ani) 21/1 Kaiserslautern/Germania

22. Eidur Gudjohnsen (37 ani) 86/26 Molde FK/Norvegia
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AUSTRIA

Federaþia înfiinþatã în: 1904.

Poreclã: Burschen.

Locul în clasamentul FIFA: 10.

Echipa de bazã: Almer – Klein, Dragovic, Prodl, Fuchs (cãpi-
tan) – Alaba, Baumgartlinger – Harnik, Junuzovic, Arnautovic –
Janko.

Vedeta echipei: David Alaba (Bayern Munchen).

Selecþioner: Marcel Koller.

Valoarea lotului: 96 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27.7 ani.

Performanþe la Euro: 2 participãri.

Grupa preliminarã: A câºtigat grupa G, cu 28 de puncte, depãºind: Rusia, Suedia, Munte-
negru, Liechtenstein ºi Moldova.

LOT

Portari      Selecþii/goluri     Club

1. Robert Almer (32 ani) 28/0 Austria Viena

12. Heinz Lindner (25 ani) 8(0 Eintracht Frankfurt/Germania

23. Ramazan Özcan (31 ani) 7/0 Ingolstadt 04/Germania

Fundaºi

3. Aleksandar Dragoviæ (25 ani) 47/1 Dinamo Kiev/Ucraina

4. Martin Hinteregger (23 ani) 14/0 Mönchengladbach/Germania

5. Christian Fuchs (30 ani) 75/1 Leicester/Anglia

13. Markus Suttner (29 ani) 16/0 Ingolstadt 04/Germania

15. Sebastian Prödl (28 ani) 57/4 Watford/Anglia

16. Kevin Wimmer (23 ani) 3/0 Tottenham/Anglia

17. Florian Klein (29 ani) 37/0 VfB Stuttgart/Germania

Mijlocaºi

2. György Garics (32 ani) 41/2 Darmstadt 98/Germania

6. Stefan Ilsanker (27 ani) 16/0 RB Leipzig/Germania

8. David Alaba (23 ani) 46/11 Bayern Munchen/Germania

10. Zlatko Junuzoviæ (28 ani) 48/7 Werder Bremen/Germania

11. Martin Harnik (29 ani) 58/14 VfB Stuttgart/Germania

14. Julian Baumgartlinger(28 ani) 45/1 Mainz 05/Germania

18. Alessandro Schöpf (22 ani) 4/1 Schalke 04/Germania

20. Marcel Sabitzer (22 ani) 18/3 RB Leipzig/Germania

22. Jakob Jantscher (27 ani) 22/1 Lucerna/Elveþia

Atacanþi

7. Marko Arnautoviæ (27 ani) 52/11 Stoke City/Anglia

9. Rubin Okotie (29 ani) 17/2 1860 München/Germania

19. Lukas Hinterseer (25 ani) 10/0 Ingolstadt 04/Germania

21. Marc Janko (32 ani) 54/26 FC Basel/Elveþia

UNGARIA

Federaþia înfiinþatã în: 1901.

Poreclã: Nemzeti.

Locul în clasamentul FIFA: 20.

Echipa de bazã: Kiraly – Fiola, Juhasz, Guzmics, Kadar –
Dszudszak (cãpitan), Bode, Lovrencsics, Gera – Nikolic, Szalai.

Vedeta echipei: Balasz Dszudszak (Bursaspor).

Selecþioner: Berndt Storck.

Valoarea lotului: 20 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 28 de ani.

Performanþe la Euro: 3 participãri, locul 3 în 1964.

Grupa preliminarã: A terminat pe locul 3 grupa F, cu 16 puncte, dupã Irlanda de Nord ºi
România, depãºind: Finlanda, Feroe ºi Grecia. A câºtigat barajul cu Norvegia (1-0 ºi 2-1).

LOT
Portari        Selecþii/goluri  Club

1. Gábor Király (40 ani) 103/0 Haladás

12. Dénes Dibusz (25 ani) 4/0 Ferencváros

22. Péter Gulácsi (26 ani) 3/0 RB Leipzig/Germania

Fundaºi

2. Ádám Lang (23 ani) 11/0 Videoton

3. Mihály Korhut (27 ani) 4/0 Debrecen

4. Tamás Kádár (26 ani) 30/0 Lech Poznañ/Polonia

5. Attila Fiola (26 ani) 15/0 Puskás Akadémia

20. Richárd Guzmics (29 ani) 14/1 Wis³a Cracovia/Polonia

21. Barnabás Bese (22 ani) 1/0 MTK Budapesta

23. Roland Juhász (32 ani) 91/6 Videoton

Mijlocaºi

6. Ákos Elek (27 ani) 38/1 Diósgyõri VTK

7. Balázs Dzsudzsák (29 ani) 78/18 Bursaspor/Turcia

8. Ádám Nagy (20 ani) 8/0 Ferencváros

10. Zoltán Gera (37 ani) 89/24 Ferencváros

14. Gergõ Lovrencsics (27 ani) 12/1 Lech Poznañ/Polonia

15. László Kleinheisler (22 ani) 5/1 Werder Bremen/Germania

16. Ádám Pintér (27 ani) 21/0 Ferencváros

18. Zoltán Stieber (27 ani) 12/2 1. FC Nürnberg/Germania

Atacanþi

9. Ádám Szalai (28 ani) 32/8 Hannover 96/Germania

11. Krisztián Németh (27 ani) 24/3 Al-Gharafa/Qatar

13. Dániel Böde (29 ani) 12/4 Ferencváros

17. Nemanja Nikoliæ (28 ani) 18/3 Legia Varºovia/Polonia

19. Tamás Priskin (29 ani) 56/17 Slovan Bratislava/Slovacia
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Dupã eºuarea negocierilor cu Edi
Iordãnescu, Universitatea Craiova
l-a instalat ca antrenor principal pe
Gheorghe Mulþescu, acesta preluând
postul de la Daniel Mogoºanu. Ale-
gerea conducãtorilor clubului din
Bãnie este una nepotrivitã din douã
puncte de vedere: Mulþescu este
unul dintre simbolurile clubului Di-
namo, marea rivalã a ªtiinþei, iar la
echipele pe care le-a antrenat în
cariera sa, deloc puþine, cel pore-

Echipa de juniori E a Universitãþii Craiova
a fost învinsã în finala Campionatului Naþio-
nal, susþinutã astãzi, la Buftea, împotriva
celor de la Luceafãrul Arad, scor 0-4. Dupã
ce au câºtigat etapa judeþeanã, pe cea regio-
nalã ºi turneul semifinal de la Bucureºti, ju-
cãtorii pregãtiþi de Bogdan Vrãjitoarea n-au
avut nicio ºansã în faþa echipei din Arad, care
s-a impus clar. În finalã,
Universitatea Craiova a
evoluat în formula: Vlãs-
ceanu - Sârbu, Zaharia,
Nedelcu, Lãpãdãtescu,
L. Duþã, B. Duþã, Capac.
Au mai intrat: Gãgeatu,
Sichitiu. Alexandru Ca-
pac a primit distincþia de
„cel mai tehnic jucãtor al
turneului”.

Antrenorul Bogdan
Vrãjitoarea a declarat:
„Este extraordinar cã
am ajuns în finala pe
þarã. Avem regretul cã
nu am câºtigat-o, ori-

Prezenþa fiecãrui jucãtor la
Campionatul European este re-
compensatã de UEFA cu 139.200
de euro, bani care ajung la clu-
burile care au în proprietate
aceºti jucãtori. Suma poate creº-
te dacã echipele se calificã din
faza grupelor. În cazul României,
Steaua beneficiazã de cei mai
mulþi bani, fiindcã are patru ju-
cãtori în lot, Pintilii, Stanciu,
Chipciu ºi Adrian Popa. Steaua
primeºte 556.800 de euro, în
timp ce Astra, cu Lung, Gãman
ºi Alibec la naþionalã, va benefi-
cia de suma totalã de 417.600 de euro. „Banii
nu vin imediat, dar i-am luat în calcul la bu-
get. Orice venit pentru noi e bun. Suntem cu
ochii pe banii ãºtia ca pe butelie”, a declarat
Petre Buduru, preºedintele Consiliului Direc-
tor de la Astra. Dinamo va lua bani doar pen-
tru prezenþa în lot a lui Steliano Filip, 139.200
de euro, iar Pandurii va beneficia de aceeaºi
sumã pentru cã îl are în lot pe Cristian Sãpu-
naru. Prezenþa României la Euro 2016 va adu-

Universitatea a pierdut 140.000 de euro
dupã ce Iordãnescu a renunþat la Ivan

Gigi Mulþescu va fi noul antrenor
al Universitãþii Craiova,
iar Marcel Popescu va îndeplini
funcþia de preºedinte al clubului

clit „Smurdul” a stat foarte puþin,
doar câteva etape, cu o singurã ex-
cepþie el neavând la activ vreun se-
zon complet pe banca tehnicã a vre-
unei echipe. În schimb, Mulþescu
este recunoscut pentru stilul sãu
ofensiv, formaþiile pe care le-a pre-
gãtit etalând un joc spectaculos, dar
ºi pentru faptul cã tehnicianul de 64
de ani resusciteazã imediat forma-
þiile pe care le preia, de aici prove-
nind ºi porecla „Smurd”. Mircea

Rednic a fost ultimul dinamovist
care a antrenat în Bãnie, în 2004,
FC Universitatea Craiova încheind
cu el pe bancã pe locul 4 sezonul
2003-2004, dar „Puriul” a fost de-
mis dupã câteva etape din stagiu-
nea urmãtoare, care începuse de-
zastruos. În vârstã de 64 de ani,
Mulþescu le-a mai pregãtit în carie-
rã pe Dinamo, Dacia Unirea Brãila,
Samsunspor, Kayserispor, Ada-
naspor, Ankaragucu, Sportul Stu-
denþesc, Astra, Gaziantepspor, Poli
Timiºoara, Petrolul Ploieºti, Jiul
Petroºani, FC Braºov, FC Vaslui,
“U” Cluj, Progresul, Ceahlãul, Del-
ta Tulcea, Gaz Metan Mediaº, FC
Ettifaq, iar în sezonul precedent a
fost pe banca celor de la FC Volun-
tari. Cu Mulþescu antrenor, Volun-
tariul a învins Universitatea Craio-
va pe „Extensiv” cu 2-1 în toamna
trecutã. Cel mai probabil, viitorul
antrenor principal al echipei-satelit
a Universitãþii Craiova va fi Corne-
liu Papurã.

Marcel Popescu
a întors-o ca la Ploieºti?

O decizie ºi mai ciudatã a finan-
þatorilor clubului din Bãnie este cea
de a-l instala ca preºedinte de club
pe Marcel Popescu. Acesta avu-
sese reacþii vehemente la adresa
proiectului CS Universitatea Cra-
iova, el având acum doi ani promi-
siunea lui Adrian Mititelu cã se va
implica la echipa lui. Pe vremea
aceea, impresarul a atacat în ter-
meni duri echipa Craiovei, consi-
derându-o o „clonã”. Între timp,
Marcel Popescu a mai colaborat cu
clubul lui Rotaru, când i-a adus în
Bãnie, în urmã cu doi ani, pe cei
doi jucãtori din Capul Verde, Nuno
Rocha ºi Kay.

Declaraþiile lui Marcel Popescu
despre CS Universitatea
Craiova în urmã cu 3 ani:

“Sper cã Olguþa Vasilescu, Pa-
vel Badea ºi Silvian Cristescu ºi-
au dat seama de greºeala pe care
au fãcut-o atunci când au ales sã
bage pe gât craiovenilor o clonã cu
numele Universitatea Craiova”

„Gicã Craioveanu a cules ce a
semãnat. Atâta timp cât vii ºi vor-
beºti doar prostii, cã echipa la care
lucrezi tu acum este adevãrata
Universitatea Craiova, dupã ce cu
o lunã înainte vorbeai de proiectul
în care s-ar putea sã te bagi alãturi
de Adrian Mititelu, sã nu te mai
aºtepþi la alte lucruri din partea su-
porterilor”

„Dacã Adrian Mititelu înscria
echipa în liga secundã, n-ar mai fi
apãrut echipa Primãriei. Eu cred cã
Universitatea Craiova e una singu-
rã. FC U Craiova e singura echipã
pe care eu o recunosc ºi care se
confundã cu gloria”.

Juniorii mici ai ªtiinþeiJuniorii mici ai ªtiinþeiJuniorii mici ai ªtiinþeiJuniorii mici ai ªtiinþeiJuniorii mici ai ªtiinþei
au pierdut finala pe þarãau pierdut finala pe þarãau pierdut finala pe þarãau pierdut finala pe þarãau pierdut finala pe þarã

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

VVVVVineineineineine
„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”„Smurdul”
în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!în Bãnie!

ce, însã, o sumã importantã ºi în bugetul
bulgarilor de la Ludogoreþ. Cu trei români în
lot, Moþi, Prepeliþã ºi Keºeru, vecinii de la
sud de Dunãre vor primi aceeaºi sumã ca ºi
Astra, 417.600 de euro. Cluburile cu cei mai
mulþi fotbaliºti în loturile participantelor la
Euro 2016 sunt Tottenham ºi Juventus (câte
11 internaþionali), urmate de Manchester Uni-
ted, Bayern Munchen ºi Liverpool (câte 10
internaþionali).

cum diferenþa de scor nu o reflectã pe cea
din teren. Bãieþii mei meritã felicitãri pen-
tru modul în care s-au pregãtit în tot acest
timp, pentru efortul depus. Trebuie avut
grijã de ei, sunt copii talentaþi. Ne pare rãu
cã nu am luat titlul naþional, dar o vom lua
de la capãt ºi sunt sigur cã la anul ne vom
bate iarãºi sus“.


