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- De ce spui, Popescule, cã politi-
cienii noºtri “bat apa-n piuã”? Ei
ne bat pe noi la cap ca sã ne ame-
þeascã cu fel de fel de promisiuni.
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 De astãzi, nu mai este de

joacã ºi se intrã în proble-
mele serioase, în ceea ce
înseamnã Bacalaureatul,
sesiunea iunie-iulie 2016.
În perioada 13-15 iunie,
4.377 de candidaþi din
Dolj sunt înscriºi pentru
susþinerea probei de eva-
luare la competenþele lin-
gvistice de comunicare
oralã în limba românã.
Proba va începe la ora
09:00 ºi va fi susþinutã în
43 de unitãþi de învãþã-
mânt. Se va extrage bile-
tul, nu este permisã
schimbarea acestuia, iar
cel care susþine examenul
are 15 minute la dispozi-
þie pentru redactarea, pe
ciornã, a subiectelor, apoi
în maximum un sfert de
orã este nevoit sã prezin-
te rezolvarea în faþa comi-
siei. Nu sunt acordate
note, ci numai calificati-
ve: mediu, avansat, expe-
rimentat. În Dolj, sunt
douã cazuri excepþionale,
Comisia de examinare
deplasându-se la domici-
liul solicitanþilor.
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Der SpiegelDer SpiegelDer SpiegelDer SpiegelDer Spiegel
implorã britaniciiimplorã britaniciiimplorã britaniciiimplorã britaniciiimplorã britanicii
sã rãmânsã rãmânsã rãmânsã rãmânsã rãmân
în Uniuneaîn Uniuneaîn Uniuneaîn Uniuneaîn Uniunea
Europeanã!Europeanã!Europeanã!Europeanã!Europeanã!

ªtirea este de acum “rãcitã”, dar
demersul unui prestigios sãptãmâ-
nal, precum Der Spiegel, de sâm-
bãtã 11 iunie a.c. - numãr special,
precumpãnitor editat în limba en-
glezã - care aproape implorã pe
britanici sã rãmânã în Uniunea Eu-
ropeanã spune multe, despre ne-
voia germanilor de... britanici, dar
mai ales importanþa problemei în
discuþie. Un editorial al redactori-
lor ºefi de la Der Spiegel - Klaus
Brinkbaumer ºi Florian Harms -
atrage atenþia în mod deosebit.

La revedere,La revedere,La revedere,La revedere,La revedere,
doamna învãþãtoare!doamna învãþãtoare!doamna învãþãtoare!doamna învãþãtoare!doamna învãþãtoare!

Patru ani au zburat ca niºte clipe. Au fost cei mai frumoºi ani în
care copilãria, cu toate bucuriile ei, s-a împletit cu lucrurile noi ºi
serioase de la ºcoalã. O mânã cãlãuzitoare, cea a doamnei învãþã-
toare, le-a fost permanent alãturi pentru a rotunji împreunã cifre-
le ºi literele, lãsându-le libere sã alcãtuiascã rãspunsurile pe care
le vor da vieþii de acum încolo.

Pe 24 iunie,Pe 24 iunie,Pe 24 iunie,Pe 24 iunie,Pe 24 iunie,
SânzieneleSânzieneleSânzieneleSânzieneleSânzienele
îmbracã în ieîmbracã în ieîmbracã în ieîmbracã în ieîmbracã în ie
ºººººi Craiova!i Craiova!i Craiova!i Craiova!i Craiova!
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Fashion Days:

Peste 50%

din comenzile

din 2016 au fost

plasate de pe

dispozitive mobile
Retailerul online de haine

ºi accesorii Fashion Days
estimeazã în urmãtorii ani o
creºtere a pieþei de retail
online pe fondul migrãrii tot
mai accentuate a consumato-
rului din zona de offline în
zona online. “Piaþa de online
va creºte nu atât datoritã
creºterii puterii de cumpãra-
re, cât datoritã orientãrii
cumpãrãtorilor din offline
cãtre online. În acest mo-
ment existã deja un puternic
trend al cumpãrãtorului de a
nu mai cheltui în offline, ci
de a se orienta cãtre online.
Avantajele sunt cã acesta
poate sã compare mai uºor
produsele, nu mai este
condiþionat de un orar al
magazinului, iar produsele
sunt livrate direct la uºã.
Românii încep uºor. uºor sã
vadã toate avantajele pe care
þi le oferã cumpãrãturile
online”, a spus Cristina
Popa, deputy CEO Fashion
Days. În 2013, imediat dupã
lansarea aplicaþiei de mobil,
aproximativ 28% dintre
comenzile primite de Fashion
Days au fost plasate de pe
dispozitive mobile. Anul
aceasta, procentul a crescut
la peste 50%, aproximativ
20% din plãþi fiind efectuate
cu cardul. Fashion Days a
înregistrat în 2015 o cifrã de
afaceri de 221,3 milioane de
lei (49,8 milioane de euro),
în creºtere cu 6% faþã de
anul precedent, conform
datelor raportate la Ministe-
rul Finanþelor Publice de
companie. Pierderile nete ale
companiei au crescut la 7,6
milioane de lei, în timp ce
numãrul mediu de angajaþi a
fost de 379, conform datelor
de la Finanþe.
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MIRCEA CANÞÃR

ªtirea este de acum “rãcitã”, dar demersul unui
prestigios sãptãmânal, precum Der Spiegel, de
sâmbãtã 11 iunie a.c. - numãr special, precumpã-
nitor editat în limba englezã - care aproape implorã
pe britanici sã rãmânã în Uniunea Europeanã spu-
ne multe, despre nevoia germanilor de... brita-
nici, dar mai ales importanþa problemei în discu-
þie. Un editorial al redactorilor ºefi de la Der Spie-
gel - Klaus Brinkbaumer ºi Florian Harms - atra-
ge atenþia în mod deosebit. “Dacã Marea Brita-
nie este inteligentã, ea rãmâne membrã a
UE, pentru cã viitorul Vestului este în joc”,
insistã cei doi decidenþi ai publicaþiei menþionate,
care nu omit sã aprecieze “drept moment isto-
ric”, referendumul britanic din 23 iunie. “Please
don’t go” (vã rugãm nu plecaþi) clameazã parcã
toate textele inserate pe marginea acestui eveni-
ment. Într-un interviu acordat Der Spiegel, mi-
nistrul german al finanþelor, Wolfgang Schauble,
avertizeazã Regatul Unit cã nu va mai beneficia
de aceleaºi avantaje ale pieþei unice europene în
caz de “Brexit”. “Retragerea Marii Britanii va fi o
pierdere grea pentru Europa”, spune ministrul
german, cerând Londrei sã facã tot ce este posibil

pentru rãmânerea Regatului Unit în UE. Fãrã ex-
cepþie un “Brexit” este considerat a avea numai
efecte negative, pentru toate organismele interna-
þionale (OCDE, FMI, Banca Mondialã), de marile
instituþii economice (Oxford Economics Institute
for Fiscal Studies, National Institue of Economic,
Social Research) marile bãnci ºi organisme de
stat britanice. La nivel de mesaje, bãtãlia se duce
între câmpurile politice conduse de David Came-
ron, pentru rãmânerea în UE ºi tabãra celorlalþi,
adicã “Brexit”, condusã de fostul primar al Lon-
drei, Boris Johnson, Nigel Farage, liderul UKIP,
Michael Gove (secretar de stat la justiþie - con-
servator). Un “Brexit” în opinia ministrului actual
al finaþelor, George Osborne, ar fi o catastrofã,
cãderea PIB-ului fiind estimatã, potrivit scena-
riilor, între 3,4% ºi 9,5% (47 miliarde euro anual),
ceea ce înseamnã în jur de 5.300 euro pentru
fiecare britanic. Perturbãri de luat în seamã deja
se înregistreazã pe pieþele financiare. David Ca-
meron vorbeºte aproape zilnic de un deceniu pier-
dut, în caz de “Brexit”, ºi ieri a fãcut din nou
acest lucru la BBC. Referirile sale vizau renego-
cierea unor contracte economice cu UE. Este pu-

ternic contrat însã de campionii mesajelor de pã-
rãsire a UE în frunte cu Nigel Farage, care afirmã
cã a aflat, din documente diplomatice, cã 1,5
milioane de turci ar urma sã vinã în Regatul Unit
fãrã vize. În fine, Sunday Times a publicat, din
nou, un sondaj realizat de institutul YouGov (43
la sutã la 42 la sutã) pentru rãmânerea în Uniunea
Europeanã, cu 11 la sutã indeciºi ºi 4 la sutã abþi-
neri. Patronul laburiºtilor, Jeremy Corbin, ºi-a
exprimat opoziþia la ieºirea þãrii sale din UE, dar a
refuzat sã facã lobby, în acest sens, în compania
lui David Cameron. 23 iunie a.c. este o zi în care
se decide viitorul Marii Britanii pentru cel puþin o
generaþie. Complicaþiile sunt imense. ªi inclusiv
premierul David Cameron îºi joacã mandatul, cum
ºi-l joacã ºi Jeremy Corbin, deºi detaliul acesta
este insignifiant. Uniunea Europeanã restructura-
tã, deloc pe picior greºit, pare lovitã de... inunda-
þii, în faþa acestui referendum, cu miza lui imen-
sã. Preºedintele Consiliului European, Donald
Tusk, într-un interviu pentru Bild, a estimat la 7
ani timpul necesar pentru concretizarea finalizãrii
ieºirii Regatului Unit din UE, dacã britanicii vo-
teazã în favoarea “Brexit”.

“N-aº mai candida la preºedin-
þie... Ce mi-a trebuit (...) În mod
normal oricine candideazã de la
PSD câºtigã primul tur ºi pierde în
turul doi. Adicã ori sunt nebun, ori
a început sã-mi placã. Dacã-i dintr-
un tur da, dacã sunt douã tururi
nu”, a declarat Ponta, la Antena 3,
într-o emisiune satiricã. Întrebat
dacã este interesat sã revinã în
politicã, la vârful PSD, sau sã fie
din nou premier, deputatul social-
democrat a negat cã ar avea astfel
de planuri: Nu, nu (nu sunt intere-
sat de ºefia PSD-nr.). Nu merge
(funcþia de premier-n.r.) de douã
ori, sincer”.

De asemenea, întrebat dacã este

Nicuºor Dan a fãcut astfel referire la acuza-
þiile de plagiat la adresa ministrului de interne,
Petre Tobã, acuzaþii care nu au fost clarificate,
în pofida promisiunilor premierului. “Pentru
moment, aºa cum aratã PNL azi, excludem ori-
ce alianþã”, a rãspuns Nicuºor Dan, întrebat, la
Digi 24, dacã ia în calcul o alianþã cu liberalii în
perspectiva alegerilor parlamentare din toamnã.

Ponta, întrebat dacã ar mai candida la preºedinþie:
Adicã ori sunt nebun, ori a început sã-mi placã

Victor Ponta a declarat cã nu mai este interesat de ºefia
PSD sau de funcþia de premier ºi nici nu ar mai candida la

preºedinþie, pentru cã “în mod normal, oricine candideazã de
la PSD câºtigã primul tur ºi pierde în turul doi”, adãugând cã

sperã sã îºi scrie memoriile în libertate.

adevãrat cã Elena Udrea a venit la
el sã negocieze numirea procuro-
rului-ºef al DNA, Laura Codruþa
Kovesi, Ponta a confirmat parþial
ºi a spus cã episodul este doar o
parte din poveste, adãugând cã va
oferi detalii la momentul potrivit.
“(Este adevãrat cã Elena Udrea a
venit la dvs, ca mesager al lui Tra-
ian Bãsescu ?-nr.) Un pic aºa, nu
mult. E o bucãþicã dintr-o poveste
amarã pe care, la un moment dat,
o sã o povestim cã e frumos”, a
declarat Ponta.

Întrebat dacã îºi va scrie memo-
riile, fostul premier trimis în jude-
catã în Dosarul Turceni-Rovinari a
spus, râzând: “Sper cã în liberta-

te”. Victor Ponta a reafirmat cã re-
gretã proiectul USL ºi pe Crin An-
tonescu, comentând cã amândoi
sunt responsabili pentru destrãma-
rea Uniunii, pentru cã s-au lãsat in-

fluenþaþi de “curteni”. “Ca la divorþ,
am divorþat, dar am rãmas îndrã-
gostiþi, eu plâng dupã el, el plânge
dupã mine... eu cred cã plâng mai
mult”, a mai spus Ponta.

Nicuºor Dan: Excludem o alianþã cu un PNL, aºa cum aratã azi

Întrebat dacã ar face alianþã cu un PNL con-
dus de premierul Dacian Cioloº, Nicuºor Dan
a spus: “E aºa de departe pânã acolo, nu aº
vrea sã rãspund la aceastã întrebare. Adicã e o
ipotezã, dar...” Clotilde Armand a intervenit,
pãrând mult mai deschisã faþã de un astfel de
scenariu: “Ar fi o direcþie foarte bunã, dar nu
ºtim... Eu cred în sinceritatea lui, cred cã e un
om cinstit”. Nicuºor Dan a revenit ºi el asupra
subiectului, la insistenþele jurnaliºtilor: ”ªtiþi,
domnul Cioloº este o persoanã rezonabilã, însã
în momentul de faþã conduce un guvern cu
domnul Tobã”, a spus Nicuºor Dan, adãugând
cã îºi menþine afirmaþiile anterioare potrivit cã-
rora este prea devreme sã se pronunþe pe o
astfel de variantã.

În ceea ce priveºte prestaþia preºedintelui
Klaus Iohannis, Nicuºor Dan a spus cã, imediat

dupã ce a câºtigat mandatul, a spus cã singurul
mod de a impune partidelor lucruri pe care nu
vor sã le facã este sã forþeze dezbateri publice
larg mediatizate astfel încât sã fie clar care este
dorinþa societãþii, iar partidele sã îºi asume lu-
cruri pe care în mod normal nu ºi le asumã din
instinct de conservare.

“Klaus Iohannis nu a participat la aceastã dez-
batere. A fãcut greºela de a trata cu partidele în
spatele uºilor închise ºi atunci s-a vãzut, el ºi-a
pierdut principalul atuu- încrederea populaþiei.
(...) Klaus Iohannis a ieºit uºor, uºor din scenã,
nu mai are ascendentul în faþa partidelor politi-
ce. Pe de alta parte, pe poziþia pe care a avut-o
pe subiecte cum este corupþia sau administraþia
publicã nu a fost promotorul acelor idei nocive
care vin dinspre partidele politice”, a mai decla-
rat Nicuºor Dan.

Liderul USB Nicuºor Dan a declarat cã, în perspectiva alegerilor generale, exclu-
de o alianþã cu “un PNL, aºa cum aratã azi” ºi este prea devreme sã spunã dacã ar
colabora cu un PNL condus de Dacian Cioloº, reproºându-i însã premierului cã este

la ºefia unui Guvern din care face parte Petre Tobã.
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Câte ceva despre înfrângereaCâte ceva despre înfrângereaCâte ceva despre înfrângereaCâte ceva despre înfrângereaCâte ceva despre înfrângerea
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MIRCEA CANÞÃR

Pavel Badea, oferta liberalilor
craioveni la fotoliul de primar al
urbei, a pierdut alegerile, cum bine
se ºtie, în faþa Liei Olguþa Vasi-
lescu, primarul în exerciþiu. ªi încã
la scor: 13,18% (12.648 voturi)
faþã de 60,92% (58.478) cât a
obþinut Lia Olguþa Vasilescu. Dez-
nodãmântul se prefigura de la
anunþarea candidaturii ºi inclusiv
Pavel Badea, fost consilier muni-
cipal, nu pãrea convins, în discu-
þii, cã poate întoarce o stare de
fapt existentã, atestatã ºi de son-
dajele, mai mult sau mai puþin cre-
dibile, care rãzbãteau în spaþiul
public. Ceea ce a surprins final-
mente nu a fost înfrângerea lui
Pavel Badea, anticipatã inclusiv
de acesta, cât scorul categoric,
cum spuneam, sub cel al partidu-

lui, obþinut, ceea ce a inflamat sta-
rea de spirit la sediul liberalilor, cu
ocazia analizei de circumstanþã.
ªi-a depus demisia ºi dupã toate
aparenþele nu va mai fi nici consi-
lier local municipal. Un divorþ în
toatã regula. Cum insuccesul e de
regulã orfan ºi numai succesul are
pãrinþi, ce se poate spune la ca-
pãtul unei experienþe, mai mult sau
mai puþin insolite? În primul rând,
ca premizã a discuþiei, municipiul
Craiova nu este unul funciarmen-
te roºu sau galben, ci mai degra-
bã unul heteroclit, cu nuclee dure,
atât social-democrat, cât ºi libe-
ral sau de centru dreapta. ªi chiar
dacã au mai apãrut contracandi-
daþi pe “partea dreaptã” - Dan
Cherciu sau Horaþiu Buzatã -,
aceºtia nu au fãcut prizã, cum s-a

vãzut, la electorat din varii moti-
ve. Cu Pavel Badea lucrurile stau
cu totul altfel. Persoanã umblatã
prin lume (Elveþia, Coreea de Sud,
Japonia), cu reuºite personale ca
antreprinzãtor, a comis o eroare
impardonabilã, necorectatã din
mers, în nici o ipostazã: a crezut
cã dintre calitãþile deþinute,
cea care îl recomanda precum-
pãnitor, ºi îl individualiza pen-
tru funcþia de primar, era ace-
ea de fost bun jucãtor de fot-
bal al Craiovei, ºi ulterior con-
ducãtor. ªi chiar dacã a fost un
fotbalist de referinþã, cu prezenþe
ºi la loturile reprezentative, nici
mãcar atuu-ul acesta, de luat în
seamã, ce îi conferise vizibilitate,
nu a contat, introdus inabil în me-
saje, pentru ca nostalgicii supor-

teri ai Craiovei, de atunci, sã îl
voteze. Nu le-a mai adus aminte,
ca fapt divers, cã într-o zi de în-
ceput de octombrie, în 1985, alã-
turi de Marian Bîcu ºi Gheorghiþã
Geolgãu, - o tempora - bascula din
Cupa Cupelor, pe gumoasa AS
Monaco, pe Centralul craiovean.
Altceva putea însã oferi ca temã
de reflecþie, miza fiind una admi-
nistrativã, ºi anume cã multe lu-
cruri vãzute, la Lausanne, de pil-
dã, unde a ºi stat câþiva ani, vrea
sã le implementeze întocmai ºi la
Craiova. Nu a fãcut asta, ºi dacã
nu e un capãt de þarã, ºi nu este,
în schimb, din mesajele sale, une-
le alambicate, altele difuze, sau
comune, nu s-a înþeles mare lu-
cru. Adicã nu au ºocat. Un plus
de pregãtire teoreticã, pe câteva

domenii de activitate, i-ar fi evi-
denþiat, nãzuim, ceea ce numim o
pricepere sau competenþã admi-
nistrativã, poate deþinutã. Nu fã-
cuse o figurã ºtearsã, ca ales lo-
cal, se arãtase vocal ºi uneori
chiar pregãtit, pe temele acroºa-
te, însã nu a reuºit sã atingã pra-
gul emoþional, la care electoratul
putea reacþiona favorabil. Au fost
momente, de-a lungul campaniei
electorale, când inclusiv Pavel
Badea a “trãdat” cã nu e deloc
convins cã o poate învinge pe Lia
Olguþa Vasilescu, politician hârºit,
în alegeri, ceea ce s-a transmis
inclusiv la electoratul de dreapta,
prezent la vot.  Pot exista ºi alte
explicaþii, mult mai “savante”, dar
ceea ce ºtim este doar deznodã-
mântul de acum cunoscut.

La finele sãptãmânii trecute, conducerea ALDE Dolj a prezentat mass-mediei concluziile alegerilor
locale dintr-o perspectivã proprie. Preºedintele Ion Cupa a susþinut astfel a conferinþã de presã, alã-
turi de Preºedintele Executiv, Dumitru Ghinea, ºi Vicepresedintele ALDE Dolj, Aniºoara Stãnculescu.

Conducerea ALDE Dolj
mulþumitã per ansamblu

Rezultatul ALDE de la nivel naþional este unul, per
ansamblu, pozitiv, susþin lideriin ALDE de la Dolj, þi-
nând cont cã este primul scrutin electoral la care par-
ticipã. Clasarea la nivel naþional pe locul al treilea, re-
prezintã de asemenea un lucru pozitiv pentru oamenii
lui Tãriceanu în teritoriu, de la care se poate porni
pentru alegerile din toamnã. „Dacã ne uitam la profilul
ALDE, pentru o formatiune infiintata de numai 10 luni
de zile pot sa spun ca am realizat un scor foarte bun.
Suntem a treia forta politica a Romaniei, lucru confir-
mat de votul oamenilor, lucru pe care nu il poate nega
nimeni. Asadar, pentru un partid mic, care inca se afla
in faza de constructie a organizatiilor locale, scorul

obtinut este un punct de plecare foarte bun. Un lucru
care mi se pare foarte important este ca multi dintre
colegii nostri, cei care s-au aflat la prima experienta
politica, au invatat din aceste alegeri, iar la urmãtoare-
le avem convingerea ca vom putea reusi sa obtinem
un scor mult mai bun.” a mai precizat Cupa.

Deputatul Cupã ºi-a exprimat pãrerea de rãu faþã de
modul în care s-a terminat campania electoralã ºi asta
pentru cã BEJ-ul nu  vrut sã renumere voturile. Con-
form voturilor reale, susþine Cupã, ALDE Dolj ar fi tre-
buit sa aibã mãcar un reprezentantm în Consiliul Jude-
þean. documentate, dar niciuna nu a fost aprobata.

MARGA BULUGEAN

Intervenþia eurodeputatului ro-
mân a avut loc într-o dezbatere
comunã Parlament - Consiliu –
Comisie privind criza refugiaþilor
ºi noul cadru european comun
pentru securizarea frontierelor
Uniunii Europene, în prezenþa
Comisarului european pentru mi-
graþie ºi afaceri interne, Dimitris
Avramopoulos. „Vorbim astãzi de-
spre un cadru european comun
care va putea securiza frontiere-
le Uniunii prin paza europeanã de
frontierã ºi de coastã, va stabili
criteriile de acceptare a refugia-
þilor pe baza unor standarde co-
mune ºi va face posibilã gestio-
narea fluxului de migranþi legali.
În acest sens, în documentul de

Noul cadru european comun pentruNoul cadru european comun pentruNoul cadru european comun pentruNoul cadru european comun pentruNoul cadru european comun pentru
securizarea frontierelor Uniunii Europenesecurizarea frontierelor Uniunii Europenesecurizarea frontierelor Uniunii Europenesecurizarea frontierelor Uniunii Europenesecurizarea frontierelor Uniunii Europene
Eurodeputatul  Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din Par-

lamentul European pentru politicã externã, a reiterat în plenul Parlamentu-
lui European, reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, propunerile sale la
poziþia grupului social-democraþilor europeni privind migraþia.

poziþie al Grupului meu, am in-
clus o serie de propuneri inspira-
te pe baza bunei practici din mai
multe state europene, printre care
Germania, propuneri care au ob-
þinut ºi sprijinul deschis din par-
tea Ministerului Afacerilor Exter-
ne din þara mea.”, a subliniat eu-
rodeputatului Victor Boºtinaru.

Dezvoltarea bazei de date
europene comune

Astfel, eurodeputatul român a
propus introducerea unei declaraþii
legale individuale, cu caracter legal,
pe care solicitanþii trebuie sã o sem-
neze la accesul în zonele de filtrare
- hot-spot-uri-, sau la frontiera ex-
ternã a Uniunii Europene. „Decla-

raþia impune recunoaºterea
ºi asumarea Convenþiei
Europene a Drepturilor
Omului; recunoaºterea va-
lorilor europene sociale,
aºa cum sunt ele specifi-
cate în constituþiile state-
lor membre în care sunt
direcþionaþi sau relocaþi,
atât în termeni de respectare a nor-
melor statului de drept, dar ºi a or-
dinii publice în þãrile în care mi-
grantul sau azilantul este locat rau
relocat; recunoaºterea imperativã a
caracterului secular al statelor eu-
ropene ºi a caracterului laic al so-
cietãþilor noastre; interdicþia de a
desfãºura orice formã de prozeli-
tism sau militantism, cu excepþia

activitãþilor politice legal recunos-
cute, precum ºi neimplicarea în
niciun fel de activitãþi cu caracter
radical sau activism religios, care
duc la radicalizare ºi recrutare. De
asemenea, consider necesarã inte-
grarea în cadrul legal al dreptului
penal european a dreptului de ex-
pulzare a migranþilor condamnaþi
penal, precum ºi dezvoltarea bazei
de date europene comune, care sã

permitã accesul la cazierul electro-
nic ºi schimbul de informaþii cu
privire la activitatea criminalã între
statele membre. Nu în ultimul rând,
subliniez susþinerea statului ro-
mân ºi a grupului meu pentru dez-
voltarea unor proiecte de integrare
cu statele moderate musulmane”
a mai adãugat eurodeputatul Vic-
tor Boºtinaru.

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în cauza privind accidentul
de circulaþie produs joi searã la
Fãcãi, mai exact pe strada Prelun-
girea Bechetului din Craiova, în
care mai multe persoane au fost
rãnite, au fost extinse investigaþii-
le, astfel cã s-a dispus continuarea
urmãririi penale faþã de ºoferul vi-
novat, Rambo Manolescu, de 18
ani, din localitate, acesta fiind reþi-
nut pe bazã de ordonanþã, pe o
perioadã de 24 ore. Ulterior, în baza
probatoriului administrat în cauzã,
sâmbãtã, 11 iulie a.c., procurorul
de caz din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova a de-
cis sã solicite arestarea preventi-
vã. Magistraþii Judecãtoriei Craio-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în cursul zilei de sâmbãtã,
ora 17.30, lucrãtorii Inspectoratu-
lui General al Poliþiei de Frontierã
– Punctul Poliþiei de Frontierã Ae-
roport Craiova, l-au depistat la con-
trolul de frontierã, pe sensul de in-
trare în România din direcþia Italia
- Ciampino, pe Daniel ªerban, de
33 de ani, din Craiova faþã de care
Tribunalul Dolj a emis mandat de
arestare preventivã în lipsã, pen-
tru comiterea infracþiunilor de con-
stituire a unui grup infracþional or-
ganizat ºi trafic de droguri. „Cra-
ioveanul a fost preluat sub escor-
tã de cãtre poliþiºtii din cadrul Ser-
viciului de Investigaþii Criminale
ºi încarcerat în Centrul de Reþine-

Este sub pazã, la spital!

Autorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la Fãcãi
arestat pe 30 de zilearestat pe 30 de zilearestat pe 30 de zilearestat pe 30 de zilearestat pe 30 de zile

Craioveanul de 18 ani care, bãut ºi fãrã
permis, a provocat accidentul de joi searã,
de la Fãcãi, în urma cãruia mai multe per-
soane au fost rãnite, a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, în baza mandatului emis
sâmbãtã, de Judecãtoria Craiova. El este
acum sub pazã, la Spitalul Clinic Judeþean

de Urgenþã Craiova. În plus, un alt conducã-
tor auto, prins la volan bãut ºi cu permisul
de conducere anulat (condamnat la 4 ani ºi 6
luni de puºcãrie dupã ce, beat ºi fãrã permis,
a provocat un accident mortal, fiind eliberat
condiþionat anul trecut), a fost reþinut de oa-
menii legii, fiind introdus în arestul IPJ Dolj.

va au admis propunerea ºi au emis
mandat de arestare pentru 30 de
zile pe numele lui Rambo Mano-
lescu, acuzat cã, bãut ºi fãrã sã
aibã permis de conducere, a urcat
la volanul unei maºini Alfa Romeo,
a pierdut controlul direcþiei ºi a in-
trat într-o autoutilitarã care circu-
la regulamentar. Inculpatul este
momentan internat, sub pazã, în
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, întrucât starea de sã-
nãtate nu permite încarcerarea în
arestul I.P.J Dolj.
ªofer recidivist reþinut de
poliþiºtii craioveni

În plus, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, la ora 00:15, o pa-

trulã de siguranþã publicã din ca-
drul Secþiei 4 Poliþie Craiova aflatã
în executarea atribuþiilor de servi-
ciu a oprit pentru control, pe stra-
da Amaradia din localitate, un au-
toturism Alfa Romeo. Conducãto-
rul auto a fost identificat în per-
soana lui Constantin Firan, de 36
de ani, din Craiova ºi, întrucât
emana miros de alcool, i-a fost
solicitatã testarea cu aparatul eti-
lotest, acesta declarând verbal cã
refuzã ºi de asemenea, cã refuzã
sã-i fie recoltate probe biologice,
motiv pentru care a fost condus la
sediul secþiei. „În urma cercetãri-
lor efectuate s-a stabilit faptul cã
bãrbatul are permisul de conduce-
re anulat, în cauzã fiind întocmit

dosar penal sub aspectul sãvârºi-
rii infracþiunilor de conducere a
unui vehicul fãrã drept de condu-
cere ºi refuzul de la prelevarea de
mostre biologice”, a precizat agent
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
În cauzã s-a dispus continuarea
urmãririi penale, Firan fiind reþinut
pe bazã de ordonanþã de reþinere
pe o perioadã de 24 de ore, emisã
de Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Craiova ºi introdus în arestul
IPJ Dolj. La luarea acestei decizii
a contribuit ºi faptul cã bãrbatul nu

se aflã la prima abatere gravã, ci
are antecedente. În noiembrie
2013, Constantin Firan a fost con-
damnat definitiv la o pedeapsã de
4 ani ºi 6 luni închisoare cu exe-
cutare pentru ucidere din culpã,
conducere fãrã permis ºi condu-
cere sub influenþa bãuturilor alco-
olice, el fiind eliberat condiþionat
în aprilie 2015 printr-o hotãrâre a
Judecãtoriei Craiova. Bãrbatul ur-
meazã sã ajungã în faþa magistra-
þilor Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile.

Craiovean arestat în lipsã pentru trafic de droguri,
prins pe Aeroportul Craiova ºi încarcerat

Mai multe persoane au ajuns în Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova sau în arestul IPJ Dolj, la acest sfârºit de
sãptãmânã, în baza mandatelor emise de instanþe. Între ei se
aflã un cetãþean bulgar, care va fi extrãdat, dar ºi un craio-
vean de 33 de ani, pe numele cãruia a fost emis mandat de
arestare preventivã în lipsã, în dosarul capturii de 4 kg de
canabis fãcutã de poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã
craioveni în urmã cu mai bine de o sãptãmânã.

re ºi Arest Preventiv din cadrul
Inspectoratului Judeþean de Poli-
þie Dolj. Cel în cauzã era pus în
urmãrire la nivel naþional”, a pre-
cizat agent ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

Pe numele lui Daniel ªerban a
fost emis mandat de arestare pre-
ventivã în lipsã miercuri, 8 iunie
a.c., la solicitarea procurorilor DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va, în dosarul capturii de 4 kg de
canabis, bãrbatul fiind suspectat cã
ar fi fost furnizorul drogurilor.
Reamintim cã acþiunea de destruc-
turare a grupãrii de traficanþi de
droguri din care face parte ºi ªer-
ban a demarat pe 27 mai a.c., când

poliþiºtii BCCO Craiova îm-
preunã cu luptãtori de la IPJ
Dolj ºi cu sprijinul SOS Cra-
iova, în baza informaþiilor pe
care le aveau, i-au prins în
flagrant, în Craiova, pe Io-
nuþ Logofãtu zis “Slabu” ºi
Ovidiu Gelu Ghiþã, în timp
ce ridicau un colet primit din
Spania, în care s-au gãsit 4
kilograme de canabis. Ime-
diat dupã flagrant s-au fãcut
opt percheziþii domiciliare în

Craiova ºi judeþ. Cercetãrile au
continuat în cauzã, Logofãtu ºi
Ghiþã fiind arestaþi preventiv sâm-
bãtã, 28 mai a.c., iar joi, 2 iunie
a.c., oamenii legii au descins la alte
patru locuinþe aparþinând unor
membrii ai grupãrii, fiind ridicaþi
încã doi bãrbaþi. În total, în urma
descinderilor, poliþiºtii au ridicat
aproape 5 grame de fragmente ve-
getale de cannabis, un comprimat
MDMA, 13 telefoane mobile, un
laptop, 4 grindere (folosite pentru
porþionarea drogurilor), 8.650 de
lei ºi 1.150 de euro. Vineri, 3 iunie,
au primit mandate de arestare pre-
ventivã  Grãmescu Ionuþ Victor,
zis „Grame” ºi Bulescu Marius
Bogdan, zis “Begu”, pe o perioadã
de 30 de zile, în timp ce pe numele
lui ªerban Daniel zis “Begu” sau
“Batrânu” procurorii DIICOT Cra-
iova au cerut mandat de arestare
preventivã în lipsã. Acum s-a alã-
turat partenerilor sãi de dosar.
Bulgar urmãrit internaþional prins
la PTF Calafat

În plus, vineri, 10 iunie a.c.,
poliþiºti din cadrul Formaþiunii In-
vestigaþii Criminale Bãileºti, în
urma cercetãrilor, l-au depistat pe
Nicu Adîr, 20 ani, din municipiul
Bãileºti. Pe numele acestuia Jude-
cãtoria Vînju Mare a emis mandat
de executare a pedepsei privative
de libertate, având de executat 5
ani închisoare pentru infracþiunea
de viol. Poliþiºtii l-au încarcerat pe
doljean la Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã Craiova.

Sâmbãtã, în jurul orei 18:30, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat a fost depistat Vasile Mi-
chiu, de 39 de ani, din oraºul Brea-
za, judeþul Prahova, pe numele cã-
ruia Judecãtoria Câmpina a emis
mandat de executare a pedepsei
închisorii, fiind condamnat la 3
ani închisoare pentru sãvârºirea
infracþiunii de înºelãciune în for-
mã continuatã. Bãrbatul a fost re-
þinut ºi introdus în Centrul de Re-
þinere ºi Arest Preventiv din ca-
drul Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Dolj.

ªi tot sâmbãtã, în jurul orei
15.00, poliþiºti din cadrul I.P.J.
Dolj – Serviciul de Investigaþii Cri-
minale l-au preluat sub escortã pe
Aliev Mehmedov, de 33 de ani, din
Bulgaria, care a fost depistat în
Punctul de Trecere a Frontierei

Calafat, pe sensul de intrare în
România din Bulgaria. Pe numele
bãrbatului, autoritãþile din Anka-
ra-Turcia au dispus urmãrirea in-
ternaþionalã în vederea arestãrii ºi
extrãdãrii cãtre aceastã þarã, pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de tra-
fic de droguri. „Cetãþeanul bul-
gar a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova care a emis pe numele sau
ordonanþã de reþinere pentru 24
ore, urmând  sã fie prezentat Cur-
þii de Apel Craiova în vederea
emiterii mandatului de arestare ºi
demarãrii procedurilor de extrã-
dare. Cel în cauzã fost încarcerat
în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectora-
tului Judeþean de Poliþie Dolj”, a
mai precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu.
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Dincolo de disputa verbalã, din care nu
lipsesc derapajele „ideologice” – de fapt,
poziþii pro ºi contra-imigraþie, europenist-
umaniste sau naþionalist-ºoviniste, ambele
în exces -, în filonul dramatic cu accente
de strãveche epopee al imigraþiei milioane-
lor de refugiaþi bãtând la porþile bãtrânului
nostru continent se regãsesc, deseori, rea-
litãþi insolite care bat orice ficþiune.

Unele dintre ele par smulse din colecþia
de basme moºtenite de la strãbunii lor sub
genericul „O mie ºi una de nopþi” cu care
mii de generaþii de copii europeni ºi-au hrã-
nit, prin veacuri, fanteziile.

Una îl are în prim-plan pe micuþul Ma-
lik, un pici de numai trei ani care, împreu-
nã cu sora sa de 18 ani, au luat drumul
unui lung ºi costisitor refugiu din Cameru-
nul ameninþat de hoarda islamistã a lui Boko
Haram spre Franþa. Cu acordul ºi cu chel-
tuiala pãrinþilor convinºi cã vor avea un vi-
itor mai bun în patria lui Voltaire, a lui Ca-
mus ºi, mai nou, a atâtor africani purtând

Când realitatea bate ficþiuneaCând realitatea bate ficþiuneaCând realitatea bate ficþiuneaCând realitatea bate ficþiuneaCând realitatea bate ficþiunea
cu cinste tricoul „cocoºului galic” la abia
iniþiata ediþie a Campionatului European de
fotbal. N-au reuºit însã sã ajungã la desti-
naþie, din motive de-acum cunoscute. Au
fost blocaþi la Ventimiglia, o localitate si-
tuatã la graniþa cu Franþa, la jumãtatea dis-
tanþei dintre Nisa ºi San Remo, a cãror ce-
lebritate istoricã ºi culturalã n-au nimic în
comun cu „povestea” acestor copii.

Cã de o poveste e vorba e de ajuns sã
notãm cã micuþul Malik este pe punctul de
a deveni chiar în aceste zile… unchi: sora
sa, în vârstã de 18 ani (cine ºtie ce alte
întâmplãri nefaste vor fi prezidat ºi soarta
familiei lor cameruneze), urmeazã sã nas-
cã, iar presa peninsularã n-avea cum sã
rateze tocmai o astfel de „poveste” care,
în sine, depãºeºte orice ficþiune, fie aceas-
ta moºitã în studiouri de cinema ori în ro-
mane vãdit comerciale.

Micuþul Malik se aflã acum în grija vo-
luntarilor de la Catedrala Sant’Antonio din
Roverino, o suburbie a orãºelului Ventimi-

glia, unde îºi aºteaptã soarta câteva sute de
suflete din Africa ºi din Orientul Mijlociu. O
soartã care se aflã la dispoziþia unor deci-
denþi politici europeni, demnitari ori institu-
þii, ºi de care ei, copiii de aici, nu au nici cea
mai vagã idee. Nici n-ar putea, la vârsta la
care primele lor percepþii ale lumii nu depã-
ºesc perimetrul jocului, de care se ocupã,
printre alþi concetãþeni, ºi surorile Noemi ºi
Elisa care, îndrãgindu-l pe Malik, i-au deve-
nit ºi un fel de „gãrzi de corp” (el fiind deja
investit cu o aurã de „vedetã”), tratându-l
însã ca pe unul din familie.

De fapt, chiar aºa se anunþã ºi finalul,
pare-se fericit, al lui Malik, al surorii sale ºi
al „nepoþelului” pe cale de a se naºte aici: va
fi, aºa cum au decis deja ºi autoritãþile ad-
ministrative din Ventimiglia, primul cetãþean
italian al familiei cameruneze ºi, cu el, atât
Malik, „unchiul”, cât ºi tânãra mamã, vor
deveni membri legal adoptaþi ai familiei su-
rorilor Noemi ºi Elisa. Ele au dorit aºa ºi au
primit acordul mamei celor doi refugiaþi

printr-o convorbire pe Skype înregistratã ºi,
deci, gata de a fi legalizatã notarial.

Dacã aºa se va întâmpla, mai rãmâne de
imaginat, pronosticat, anticipat viitorul aces-
tui pici de numai trei ani ºi nu lipsesc, într-o
þarã în care fotbalul e o veritabilã ºi invidia-
bilã industrie, cei din rândul fanilor juven-
tini, cãci Ventimiglia nu e prea departe de
Torino, care îi contureazã lui Malik un des-
tin de legendã sportivã pe urmele unora fai-
moºi conaþionali ai sãi. Cã, în fragilitatea
vârstei sale, el rãmâne strãin firului de „po-
veste” în care îi este þesutã soarta, e deja o
cu totul altã discuþie. ªi nelipsitã de intrigã
în care disputele politice, de la Paris, Berlin,
Roma ori de la Bruxelles nu-ºi prea gãsesc
locul. Ori, mai precis, unul demn de aceastã
poveste: atipicã, s-ar spune, incitantã ºi ne-
lipsitã de un farmec care ºterge, cumva,
undele, deloc puþine, ale unei drame pe cale
de a deveni, aºa cum sugereazã constant
Papa Francisc, o probã de cotiturã a umani-
tãþii în crizã din lumea de azi ºi de mâine.

În cazul în care se constatã
nerespectarea de cãtre o farma-
cie/oficinã localã de distribuþie,
în mod nejustificat, a programu-
lui de lucru comunicat casei de
asigurãri de sãnãtate ºi prevãzut
în contract de cãtre furnizorii de
medicamente sunt prevãzute o
serie de sancþiuni. Acelaºi lucru
este valabil ºi pentru farmaciile
cu circuit deschis aflate în rela-
þie contractualã cu casele de asi-
gurãri de sãnãtate pentru furni-
zarea de medicamente ºi a unor
materiale sanitare specifice care
se acordã pentru tratamentul în
ambulatoriu al bolnavilor incluºi
în unele programe naþionale de
sãnãtate curative, în cadrul sis-
temului de asigurãri sociale de
sãnãtate.

La prima constatare, este
prevãzutã diminuarea cu 5% a
sumei cuvenite pentru luna în
care s-au înregistrat aceste si-
tuaþii. La a doua constatare va
fi redusã cu 10% suma cuveni-
tã pentru luna în care s-au în-
registrat aceste situaþii, iar pen-
tru a treia constatare este pre-
vãzutã o diminuarea cu 16% a
sumei cuvenite pentru luna res-
pectivã.

Sancþiunile pentru furnizorii
de servicii de radioterapie

merg pânã la rezilierea
contractului

Printre schimbãrile preconiza-
te de proiectul de act normativ
se regãseºte ºi sancþionarea fur-

Farmaciile, sancþionate dacã
nu respectã programul de lucru

Farmaciile care nu îºi respectã progra-
mul de lucru vor fi pedepsite mult mai
aspru. Sancþiuni drastice sunt prevãzute
ºi pentru furnizorii de servicii de radio-
terapie, aflaþi în contract cu casele de

asigurãri de sãnãtate, în cazul în care se
constatã încasarea necuvenitã a unor
sume de la asiguraþi. Aceste modificãri
sunt prevãzute într-un proiect de act nor-
mativ iniþiat de Ministerul Sãnãtãþii.

nizorilor de radioterapie, în ca-
zul în care se constatã încasarea
necuvenitã a unor sume de la asi-
guraþi. La prima constatare se va
lua mãsura reþinerii unei sume
calculate prin aplicarea unui pro-
cent de 20% la contravaloarea
serviciilor de radioterapie aferen-
te lunii în care s-au înregistrat
aceste situaþii. La a doua consta-
tare va fi opritã o sumã calculatã
prin aplicarea unui procent de

30% la contravaloarea serviciilor
de radioterapie aferente lunii în
care s-au înregistrat aceste situa-
þii. La a treia constatare, furni-
zorul este sancþionat prin reþine-
rea unei sume calculate prin apli-
carea unui procent de 40% la con-
travaloarea serviciilor de radio-
terapie aferente lunii în care s-
au înregistrat aceste situaþii. La
a patra constatare a nerespectã-
rii de cãtre furnizorii a acestei
obligaþii, contractul se reziliazã de
plin drept.

Subprogramul de radioterapie
a bolnavilor cu afecþiuni oncolo-

gice a început din 2015. În cele
opt luni au fost 11.106 bolnavi,
iar bugetul a fost de 69 milioane
de lei. În primul trimestru al anu-
lui 2016 au fost trataþi în cadrul
sub-programului de radioterapie
5.106 bolnavi cu afecþiuni onco-
logice, cu o cheltuialã de 29 mi-
lioane. Pentru anul 2016 este pre-
vãzut un buget de 150 milioane
de lei.

Schimbãri în cadrul progrmelor
naþionale de sãnãtate

Alte modificãri prevãzute de
proiectul de act normativ se re-

ferã la faptul cã includerea uni-
tãþilor de specialitate în progra-
mele naþionale de sãnãtate se re-
alizeazã pe baza unor criterii ela-
borate la propunerea comisiilor
de specialitate ale Ministerului
Sãnãtãþii ºi a unei metodologii de
selecþie care se aprobã prin nor-
mele tehnice, cu încadrare în li-
mita fondurilor aprobate.

Serviciile medicale, inclusiv
eliberarea medicamentelor ºi/sau
materialelor sanitare specifice
asigurate bolnavilor în cadrul
programelor naþionale de sãnã-
tate curative, sã poatã fi acor-
date într-o unitate sanitarã în re-
gim ambulatoriu/în spitalizare de
zi, concomitent cu serviciile me-
dicale spitaliceºti furnizate în re-
gim de spitalizare continuã într-
o altã unitate sanitarã, dacã uni-
tatea sanitarã la care pacientul
este internat în regim de spitali-
zare continuã nu poate acorda
serviciile din programele naþio-
nale de sãnãtate curative.

Contravaloarea transportului
medicalizat va fi suportatã de
cãtre unitatea sanitarã în care
bolnavul este internat în regim
de spitalizare continuã, dacã este
necesar, în vederea efectuãrii
serviciilor asigurate în cadrul
programelor naþionale de sanã-
tate cu scop curativ.

Totodatã va fi derulat un sub-
program nou, “Subprogramul
de diagnostic genetic al tumo-
rilor solide maligne (sarcom
Ewing ºi neuroblastom) la co-
pii ºi adulþi”, care face integran-
tã a Programului naþional de on-
cologie.

RADU ILICEANU
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Dupã ce focarul nou de pestã
porcinã africanã s-a apropiat
atât de mult de þara noastrã, au-
toritãþile sanitar-veterinare au
stabilit mãsurile care se vor apli-
ca în aceastã situaþie ºi comuni-
carea acestor cãtre populaþie,
prin intermediul mass media.
Astfel, se interzice interzice cir-
culaþia porcinelor din gospodã-
riile populaþiei, de la ºi cãtre târ-
gurile de animale din zona su-
pravegheatã; se vor monitoriza
efectivele de porcine din gospo-
dãriile populaþiei in vederea des-
coperirii tuturor cazurilor de
îmbolnãviri la porcine. Se va
oproceda la supravegherea cir-
culaþiei porcinelor prin controa-
le în trafic, efectuate de cãtre
I.P.J., D.S.V.S.A., in vederea
evitãrii comerþului ilegal de por-
cine ºi la notificare Punctelor de
Inspecþie la Frontierã: Stânca -
Costeºti ºi Rãdãuþi – Prut pri-
vind interdicþia intrãrii în Româ-
nia a bagajelor, care conþin car-
ne de porc sau  preparate din
carne de porc din Ucraina ºi Re-
publica Moldova.

Informarea
publicã este
esenþialã

Continuarea acþiunilor de in-
formare a cetãþenilor ºi de dis-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ucraina a notificat Organizaþia Mondialã pen-
tru Sãnãtatea Animalelor (OIE), în data de 8
iunie, despre apariþia unui alt focar de pestã

porcinã africanã la o fermã de porci, într-o zonã
foarte apropiatã de nordul României, la 10 km
de graniþã, în Dovzhok. Pânã în prezent, virusul

nu a pãtruns pe teritoriul României. Acesta poate
determina pagube importante prin procentul de

mortalitate ridicat, prin dificultãþile de eradicare
a bolii ºi prin restricþiile impuse comerþului, de
aceea, teritoriul þãrii trebuie pãstrat indemn.

tribuire a afiºelor informative
pentru populaþie privind mãsu-
rile care se întreprind în cazul
pestei porcine africane este mai
mult decât obligatorie, spun
medicii veterinari. Informarea
gestionarilor fondurilor de vâ-
nãtoare despre evoluþia focaru-
lui de PPA ºi interzicerea vânã-
torilor cu gonaci la porcii mis-
treþi ºi asupra obligativitãþii de
a comunica toate cazurile de
îmbolnãvire la porcii mistreþi
sau mortalitãþi sunt alte douã
mãsuri luate de ASNVSA. Me-
dicii veterinari din comunele de
frontierã vor inspecta periodic
exploataþiile cu porcine, vor
identifica porcii existenþi si vor
comunica proprietarului restric-
þiile stabilite pentru aceasta pe-
rioadã ºi vor raporta zilnic cã-
tre DSVSA acþiunile ºi mãsuri-
le întreprinse. Toate controale-
le în trafic efectuate de repre-
zentanþii I.P.J. vor fi comuni-
cate ºi DSVSA, iar poliþia de
frontierã va comunica DSVSA
despre toate cazurile de porci
mistreþi bolnavi sau morþi de-
pistaþi in timpul activitãþii zilni-
ce desfãºurate.

Mortalitate
de 100%

“Specialiºti ai ANSVSA au
participat la ºedinþa organizatã

de Comisia Europeanã care a
avut ca temã controalele vete-
rinare, unde s-a pus accent pe
întârirea controalelor la frontie-
rã de cãtre statele membre care
au graniþã cu cele trei þãri terþe
în care evoluezã pesta porcinã
afr icanã (Rusia ,  Belarus º i
Ucraina). Discuþiile s-au axat pe
intensificarea mãsurilor ºi con-
troalelor pentru vehiculele care
transportã animele vii, sosite în
UE din cele trei þãri terþe, con-
troalele privind prezenþa produ-
selor de origine animalã în ba-
gajele personale ale cãlãtorilor
ºi confiscarea acestora. Toate
aceste mãsuri, care au ca scop
prevenirea introducerii bolii, au
fost aplicate de cãtre serviciile
veterinare din România, alãturi
de alte activitãþi întreprinse pen-
tru protejarea teritoriului naþio-
nal. Toate structurile sanitare
veterinare teritoriale au fost no-
tificate despre activitãþile pe
care trebuie sã le desfãºoare în
perioada urmãtoare, în vederea
aplicãrii mãsurilor de profilaxie
nespecificã. ANSVSA reamin-
teºte crescãtorilor de porcine,
faptul cã pesta porcinã africa-
nã este o boalã  viralã a porci-
nelor domestice ºi sãlbatice, cu
evoluþie rapidã ºi mortalitate de
100% pentru porcii care se îm-
bolnãvesc. Pentru aceastã boa-
lã nu existã vaccin, singura cale
de a feri animalele fiind respec-

tarea unor mãsuri de protecþie
la venirea în contact cu anima-
lele sãnãtoase”, ne-a precizat
dr. Andrei Butaru, director
executive al Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Dolj.

Recomandãrile
specialiºtilor

Pentru a proteja porcii din ex-
ploataþii de aceastã boalã, AN-
SVSA recomandã  respectarea
câtorva cerinþe. “Nu intraþi în
adãposturile unde creºteþi por-
cii, cu încãlþãmintea ºi hainele
cu care aþi umblat pe stradã;
este recomandat chiar ca, pen-
tru dezinfecþia la intrarea în adã-
post, sã puneþi o tãviþã cu paie
îmbibate cu o soluþie slabã de
sodã causticã. Creºteþi porcii
doar în spaþii îngrãdite, fãrã po-
sibilitatea de a veni în contact
cu porci strãini de curtea dum-
neavoastrã, cu porci mistreþi
sau cu alþi proprietari de porci
domestici; nu hrãniþi animalele

cu resturi alimentare provenite
de la carnea de porc gãtitã în
familie. Dacã existã vânãtori în
familie, care aduc carne de mis-
treþ, sub nicio formã nu daþi
porcilor apa provenitã de la spã-
larea cãrnii sau resturi de car-
ne; nu scoateþi scroafele sau
vierii din exploataþie în scopul
montei cu animale din altã ex-
ploataþie”, se precizeazã într-un
comunicat al ANSVSA.

Nu cumpãraþi purcei din lo-
cur i  necunoscute ,  fãrã  a  f i
identificaþi (cu crotalie) ºi fãrã
certificat sanitar-veterinar de
sãnãtate eliberat de medicul ve-
terinar de liberã practicã împu-
ternicit ºi nu folosiþi în hrana
animalelor iarbã culeasã de pe
câmp, pentru cã ea ar fi putut
sã vinã în contact cu porci mis-
treþi bolnavi, sunt alte douã în-
demnuri ale medicilor veteri-
nari. ANSVSA solicitã sprijinul
ºi înþelegerea cetãþenilor pentru
respectarea acestor mãsuri ,
având în vedere gravitatea bolii
ºi consecinþele economice gra-
ve generate de apariþia ei. Ori-
ce suspiciune de boalã trebuie
anunþatã imediat medicului ve-
terinar de liberã practicã con-
cesionar sau DSVSA judeþeanã.

Nu existã vaccin împotriva acestei boli! Mãsurile de prevenire
(igienã alimentarã ºi a exploataþiilor, miºcãrile animalelor ºi mãsurile
de control aplicate de autoritãþile împuternicite sunt singurele meto-
de care pot þine boala departe.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariþiei unui focar de
pestã porcinã africanã? Toþi porcii vor fi uciºi, iar proprietarii vor
primi despãgubiri pentru pierderile suferite; Toate cadavrele porci-
lor uciºi vor fi distruse în condiþii de maximã securitate, astfel încât
sã se împiedice orice transmitere a bolii; Circulaþia animalelor va fi
pusã sub restricþii în perioada evoluþiei bolii, iar animalele din curþi-
le aflate în perimetrul de restricþii vor fi þinute sub observaþie; Ex-
ploataþiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate ºi deratizate,
primind aprobarea pentru repopulare, când condiþiile sunt întrunite.
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Acest lucru a susþinut o cerce-
tare care a durat un an de zile ºi un
proces de clasificare din partea
unei echipe care a parcurs în total
15.000 de kilometri în cãutarea
cãlãtoriei extreme cu maºina în

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Comisionul pentru aceastã
nouã operaiune de depunere la
maºinile multifuncþionale ºi la ghi-
ºeele automate este de 2 lei pen-
tru depunerile în lei ºi un euro sau
un dolar pentru depunerile în va-
lutã, cu 50% mai mici decât cele
percepute la ghiºeu. Limita maxi-
mã de tranzacþionare este de
10.000 EUR / zi sau echivalentul
în lei. “Suntem continuu preocu-
paþi de digitalizarea canalelor al-

O nouã serie de video Ford:

„Cele mai bune drumuri pentru ºofat din Europa”„Cele mai bune drumuri pentru ºofat din Europa”„Cele mai bune drumuri pentru ºofat din Europa”„Cele mai bune drumuri pentru ºofat din Europa”„Cele mai bune drumuri pentru ºofat din Europa”

Depunere numerar în orice cont bancar deschis la BCR
Banca Comercialã Românã  a dezvoltat o nouã funcþionalita-

te pentru maºinile multifuncþionale ºi pentru ghiºeele automa-
te (APT), aceea de depunere numerar în orice cont bancar
deschis la BCR. Operaþiunea este disponibilã atât pentru
clienþii persoane fizice, care au posibilitatea sã facã depuneri în
lei (la MFM ºi APT), euro ºi dolari (doar la MFM), cât ºi pentru
persoanele juridice (microîntreprinderi/PFA), care au opþiunea
depunerii în moneda naþionalã.

ternative de banking ºi de gãsirea
unor soluþii eficiente ºi uºor de
utilizat de cãtre clienþii noºtri. Prin
aceastã nouã funcþionalitate sun-
tem în mãsurã sã acoperim la ter-
minalele self-service BCR peste
90% din tranzacþiile pe care un
client le poate face la ghiºeul unei
unitãþi. În plus, costurile pentru
client sunt minime având în vede-
re cã am eliminat comisioanele de
retragere numerar la terminalele

self-service încã din octombrie
2015, iar costurile pentru celelal-
te tranzacþii sunt cu pânã la 50%
mai mici decât la ghiºeu” a decla-
rat Marian Ignat, Director Exe-
cutiv Digital Banking, BCR.

BCR dispune de cea mai mare
reþea de terminale Self-Service din
piaþa localã printr-o flotã de 2616
ATM-uri ºi terminale care acceptã
depuneri de numerar ºi operaþiuni
complexe, ºi anume 1927 ATM-uri,
79 maºini multifuncþionale ºi 529
de ghiºee automate (echipamente
tip Self-Service la care clienþii BCR,
persoane fizice, pot efectua singuri
operaþiunile dorite: plata facturilor,
alimentarea conturilor curente sau
rambursarea sumelor pentru car-
dul de credit) ºi 160 automate de
schimb valutar.

România, ªoseaua Transfãgãrãºan: A fost construitã de
Nicolae Ceausescu, pentru ca populaþia sã se poatã refugia
imediat în munþi în cazul unei invazii a URSS. Trece chiar pe
lângã castelul lui Vlad Þepeº – sursa realã de inspiraþie pentru
contele Dracula. “Dacã eºti cu adevãrat pasionat de condus,
Transfãgãrãºanul este realmente genul de loc din lista cu do-
rinþe si trebuie vizitat...”, a spus Sutcliffe.

Marea Britanie, North Yorkshire, Blakey Ridge: Urmãreºte
în general traseul unei vechi linii feroviare cãtre liniºtitele mine de
minereuri de fier de acum din mlaºtini. Din fericire, a fost filmat
chiar înainte de începerea unei uriaºe furtuni de zãpadã. „Felul în
care ºerpuieºte printre mlaºtini, formând creste oarbe ºi curbe ra-
pide, dar foarte înguste de-a lungul întregului traseu este complet
fascinant.”, susþine jurnalistul auto.

Spania, Catolonia, C462: Ducând cãtre un dig, drumul a fost
construit pentru o centralã electricã planificatã, dar care nu a mai
apãrut. Literalmente un drum cãtre nicãieri. „E aproape tot ceea ar
putea oferi vreodatã un drum ºi are trei secþiuni diferite. Una care e
rapidã ºi fluidã, alta care constã în mare parte din tuneluri ºi a treia
secþiune care e mai îngustã ºi mult mai ºerpuitã (întortocheatã).”,
a subliniat Steve Sutcliffe.

Franþa, Alpi, D526 ºi D926: Una dintre cele mai dificile eta-
pe ale Turului Franþei din 2015 ºi o provocare similarã pentru o
maºinã. „Dintre toate drumurile pe care am mers cred cã acesta
este preferatul meu. A fost/este cu adevãrat impresionant sã
conduci pe el, da, dar e pur ºi simplu uimitor ºi doar sã priveºti,
sã fii acolo.”, spune Sutcliffe.

Germania, ªoseaua din Pãdurea Neagrã, B500: Puþin peste
40 de kilometri prin Pãdurea Neagrã, cu drumuri mai mici, la fel
de dificile, care se ramificã din ea. În timpul filmãrii a plouat
continuu timp de patru zile. „Bicicliºtii se îngrãmãdesc pe B500
în lunile de varã ºi cine i-ar putea învinui când recompensele sunt
atât de mari ?”, declarã Sutcliffe.

Mallorca, MA10 „Drumul muntelui”: Originile române ºi o
mãnãstire îndepãrtatã care a fost construitã în partea de sus a dru-
mului pentru a fi într-adevãr  dificil de ajuns la ea. „Drumul în sine e
o adevãratã încântare pe care sa conduci, în spiralã de-a lungul ex-
tremitãþii nordice a insulei, mergând prin tuneluri ºi de-a lungul lacu-
rilor, peste poduri de piatrã în construcþie.”

Are o lungime de 330
kilometri, peste 100 de
curbe periculoase ºi oferã
unele dintre cele mai
incredibile priveliºti din
Europa. Acesta este Trans-
fãgãrãºanul, una dintre
cele ºase rute prezentate
într-o nouã serie video
intitulatã „Cele mai bune
drumuri pentru ºofat din
Europa”. Inginerii Ford
Performance conduc
periodic pe cele mai dificile
drumuri de pe continent
pentru a testa diverse
modele în medii sau locaþii
inedite. Compania are de
asemenea decenii de
experienþã în cãutarea
drumurilor perfecte pentru
testarea noilor autovehicu-
le de cãtre jurnaliºti din
industria auto.

Europa. Lucrând cu Ford ºi BP/
Castrol, experimentatul jurnalist
auto Steve Sutcliffe a oferit expe-
rienþa sa acestui proiect deosebit
care prezintã adevãrate „comori”
în materie de drumuri, reuºind tot-
odatã sã punã în luminã zone geo-
grafice mai puþin cunoscute. În
ºase clipuri video, Sutcliffe porneº-
te la volan pentru a explora fiecare
drum, oferind în acelaºi timp in-
formaþii de ordin istoric ºi cultural
pentru fiecare locaþie. „Unele din-
tre drumurile care nu au intrat efec-
tiv în listã sunt uimitoare, dar noi
nu am cãutat doar trasee ºerpuite
pentru a fi pe placul fanilor auto.
Am punctat fiecare rutã pentru

„senzaþiile” de la volan, calitatea
suprafeþei drumului, accesibilitate,
ospitalitate, peisaj, mâncare ºi bã-
uturã. Pasionaþii cunosc unele din-
tre drumuri, cum ar fi ªoseaua
Transfãgãrãºan din România, dar
probabil nu ºi C462 din Spania.
Într-un fel, ar fi plãcut sã pãstrãm
aceste drumuri pentru noi înºine–
dar când sunt atât de bune, ele tre-
buie împãrtãºite...”, a subliniat jur-
nalistul auto Steve Sutcliffe.
A condus modelul Ford care
se potriveºte cel mai bine
fiecãrei rute

Pentru fiecare video din seria
„Cele mai bune drumuri pentru

ºofat din Europa”, Sutclif-
fe a condus modelul Ford
care se potriveºte cel mai
bine fiecãrei rute, incluzând
noile Focus RS, Mustang
5.0 V8 GT, Mustang 2.3
EcoBoost, Focus ST, Fo-
cus ST diesel ºi Fiesta ST.
„Scopul nostru a fost sã
împãrtãºim cunoºtinþele
noastre despre cele mai
bune drumuri pentru ºofat
din Europa. E o adevãratã
listã cu dorinþe nu doar pen-
tru fanii auto, ci pentru ori-
cine doreºte sã îºi planifi-
ce o cãlãtorie uimitoare cu
maºina.”, a spus Mark Tru-
by, vicepreºedinte, Comu-
nicare ºi Relaþii Publice,
Ford Europa.
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Atunci când termini ciclul pri-
mar ºi te desparþi de doamna în-
vãþãtoare, serbarea de final de an
este altfel. Vacanþa cea mare, cu
joaca ºi concediile ei, nu mai stã-
ruie în suflet chiar aºa de mult. Cei
dintr-a IV-a B de la ªcoala Gimna-
zialã „Gheorghe Þiþeica” au deve-
nit nostalgici ºi parcã ar vrea sã
petreacã mai mult timp lângã
doamna învãþãtoare, Lucia Deleve-
dova. Cei patru ani, petrecuþi zi de
zi la clasã, apoi plimbãrile ºi ex-
cursiile pe care le-au fãcut împre-
unã i-au apropiat aºa de mult încât
doamna ºi copiii sunt acum o fa-
milie. Dar uite cã a venit timpul sã-
ºi separe drumurile ºi nimeni nu mai
poate sã împiedice acest lucru. Ci-
neva trebuie sã fie totuºi curajosul
clasei, sã alunge apãsarea aceasta
ºi sã punã în loc optimismul clipei
viitoare. Acest om este, din nou,
doamna învãþãtoare care le zâm-
beºte copiilor sãi, îi bate vitejeºte
pe umeri pentru a le da, iarãºi, aripi.

De 23 de ori ... „Prezent!”
Elevii dintr-a IV-a B au îmbrã-

cat roba albastrã a absolvenþilor ºi
sunt foarte mândri de toca lor cu
ºnuruleþ galben care li se loveºte,
când ºi când, de tâmpla dreaptã.
Luminiþe multe li s-au aprins în

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Patru ani au zburat ca niºte clipe. Au fost cei mai frumoºi ani în care copilãria, cu toate
bucuriile ei, s-a împletit cu lucrurile noi ºi serioase de la ºcoalã. O mânã cãlãuzitoare, cea
a doamnei învãþãtoare, le-a fost permanent alãturi pentru a rotunji împreunã cifrele ºi
literele, lãsându-le libere sã alcãtuiascã rãspunsurile pe care le vor da vieþii de acum
încolo. Din bobocii cu ochi timizi s-au transformat în elevii tot mai curioºi care au plecat,
pe nesimþite, în lunga cãlãtorie a cunoaºterii. Aceºtia sunt elevii clasei a IV-a B de la
ªcoala Gimnazialã ”Gheorghe Þiþeica”, strânºi lângã doamna învãþãtoare Lucia Deleve-
dova precum petalele celei mai gingaºe flori: a dragostei faþã de primul lor dascãl.

priviri, iar emoþiile sunt puternice.
Pentru ultima datã, doamna învã-
þãtoare Lucia Delevedova strigã
catalogul. Fiecare copil îºi aude
numele, rostit rãspicat ºi rar. „Pre-
zent!”, „prezent”, „prezent” ... se
aude de 23 de ori, semn cã nimeni
nu lipseºte, iar lecþia poate sã în-
ceapã. „Este ultima orã de curs,
iar voi aþi primit teme. Fiecare ºi-a
fãcut tema?”, întreabã doamna. Pe
ecranul sãlii de cinema (n.r. – ne
aflãm în sala de cinema de la Au-
chan Craioviþa) izbucnesc fotogra-
fii, legate între ele cu muzicã ºi
cuvinte. Fiecare elev îºi spune
acum povestea lui de ºcolar, alcã-
tuitã din imagini. Iatã-i în bãncuþe,
în prima zi de ºcoalã, îmbrãþiºân-
du-l pe Moº Crãciun sau trudind
temeinic la câte un dovleac neas-
tâmpãrat pentru a-l transforma în
panerul colorat al toamnei.

Remember clasa a IV-a B
Fiecare excursie, fiecare plimba-

re ºi fiecare vizitã sunt acolo, imor-
talizate pe peliculã. Iar toate mo-
mentele pe care le-au trãit parcã au
zburat cu aripi moi de fluturi ºi s-
au transformat în amintiri, cele mai
preþioase din viaþa lor. „ªi acum
urmeazã tema mea ... ”, anunþã
doamna, fãcând semn operatorului
de imagine. Ecranul întunecat se
aprinde brusc, luminând puternic
obrãjorii copiilor. Este un clip în
care se regãsesc cu toþii. Aici alear-
gã pe poteci de þarã, iar acolo stau
aºezaþi în jurul unei mese din lemn
ºi suflã tare într-o strachinã de lut
pentru a rãcori mãmãliga. Când erau
elevi în clasa a III-a au urmãrit cum
se naºte o carte ºi a fost o cãlãtorie
minunatã. Îi vedem pe toþi privind
uimiþi la maºinãriile grele ºi compli- cate care scot hârtia tipãritã. Este

toatã clasa lor ºi doamna învãþãtoa-
re Lucia Delevedova a scris frumos,
la final: remember clasa a IV-a B.

Mapele cu premii,
cel mai frumos cadou

Mapele cu premii sunt cel mai
frumos cadou la care au muncit îm-
preunã ºi fiecare aºteaptã acum sã-
l primeascã pe-al sãu. Doamna stri-
gã, rând pe rând, câte un elev pe
care îl cheamã în faþa clasei, în faþa
pãrinþilor cuprinºi ºi ei de emoþii. În
cei patru ani, a ajuns sã îi cunoascã
poate ca nimeni altcineva. În de-
scrierile ei, unul este veselia clasei,
altul þine cu tot dinadinsul sã mai
copilãreascã puþin. Ioana, de pildã,
a pãºit în clasa a I-a cam plângã-
cioasã, dar acum este ambiþioasã ºi
puternicã. „Unde este spada, Ioa-
na?”, glumeºte doamna fiindcã fe-
tiþa face scrimã, apoi îi înmâneazã
diplomele multe pentru care a mun-
cit. „Un sport ajutã foarte mult. Îl
face pe copil sã fie mai ordonat”.
Sfaturile doamnei cãtre pãrinþi nu

lipsesc nici acum ºi sunt oferite, ca
de fiecare datã, cu dragoste. Încãr-
caþi de premii, copiii nu mai ºtiu ce
sã mai facã de bucurie, doamna în-
vãþãtoare a reuºit ºi de aceastã datã
sã le facã încã o zi minunatã.

Ultima promisiune
„Sã arunce fiecare cu toca lui în

sus! Sã ne bucurãm, copiii!”, pro-
pune doamna ºi elevii ies din scau-

ne, împrãºtiindu-se repede pe sce-
nã. „Gaudeamus igitur”, imnul ab-
solvenþilor, rãsunã în salã. La un
semnal, fiecare îºi trimite în aer toca
albastrã cu ºnuruleþ, apoi se repede
sã o prindã. Pãrinþii cer sã se repete
momentul fiindcã aceasta este chiar
imaginea cu care albumul lor de
ºcolari în clasele primare se va în-
cheia. „Copiii, aici este doamna
voastrã dirigintã! O armatã de pro-
fesori va sta în faþa voastrã ºi vã
ajuta sã vã descoperiþi ºi mai bine
personalitatea. Dar eu voi fi aici
permanent pentru voi atunci când
veþi avea nevoie de un sfat. ªi mai
am o rugãminte ... ca din primul
vostru salariu, din primii voºtri bani,
sã-mi dãruiþi o floare. Vã veþi adu-
ce aminte, copiii?”. Cuvintele doam-
nei învãþãtoare Lucia Delevedova au
aceeaºi claritate ºi calmitate, ca în
timpul orelor de curs. „Daaa!”, rãs-
pund într-un glas toþi elevii. În ochi-
ºori li se citeºte convingerea cu care
fiecare a fãcut o promisiune mare:
niciodatã nu o va uita pe doamna
învãþãtoare.
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De la o iniþiativã ce a luat naº-
tere pe Facebook la un eveniment
internaþional de succes nu a fost
decât un pas: Ziua Universalã a
Iei tradiþionale româneºti se sãr-
bãtoreºte pentru al patrulea an
consecutiv, ajungând sã fie mar-
catã de românii de pretutindeni,
în aproape 50 de þãri ºi peste 100
de oraºe.

O iniþiativã a comunitãþii online
„La Blouse Roumaine”

Ziua Universalã a Iei este o ini-
þiativã a comunitãþii online „La
Blouse Roumaine”, apãrutã pe Fa-

„SoNoRo Conac ºi-a propus sã aducã
muzica de camerã în spaþii care au fost gân-
dite special pentru acest tip de evenimente –
sãlile de concert sau de bal ale vechilor co-
nace ºi case boiereºti. Ne bucurãm cã pen-
tru a IV-a ediþie invitãm publicul sã desco-
pere aceste monumente arhitecturale, în ca-
drul unor recitaluri ce pun spaþiul ºi funcþio-
nalitatea sa în cel mai potrivit context”, a
declarat Rãzvan Popovici, iniþiatorul SoNo-
Ro Conac ºi directorul Festivalului SoNo-
Ro, citat de Mediafax.

SoNoRo Conac a deschis seria de con-
certe gãzduite în clãdiri de patrimoniu din
România cu un recital de muzicã din anii
’20-‘30, ieri,12 iunie, la Rezidenþa Scena9,
într-un cadru Art Deco, într-o vilã monu-
ment istoric ce a aparþinut Regelui Mihai.

SoNoRo Conac: searã muzicalã la Muzeul de ArtãSoNoRo Conac: searã muzicalã la Muzeul de ArtãSoNoRo Conac: searã muzicalã la Muzeul de ArtãSoNoRo Conac: searã muzicalã la Muzeul de ArtãSoNoRo Conac: searã muzicalã la Muzeul de Artã
SoNoRo Conac – proiect prin care se doreºte îmbina-

rea patrimoniului arhitectural cu înalta calitate a pro-
iectelor culturale dezvoltate pânã în prezent de Festi-
valul SoNoRo – ajunge ºi la Craiova. Ultimul concert al
lunii iunie va fi gãzduit de Muzeul de Artã, miercuri, 15

iunie, de la ora 18.00. Programul va cuprinde lucrãri de
Ludwig van Beethoven, Zoltan Kodaly, Jean Sibelius ºi
Edward Elgar ºi va fi interpretat de Anna-Liisa Bezrod-
ny (vioarã), Rãzvan Popovici (violã) ºi Jan-Erik Gustaf-
sson (violoncel). Concertul va fi urmat de un cocktail.

Dupã Craiova, seria de concerte de muzicã
de camerã va continua pânã în septembrie
2016, în clãdiri de patrimoniu precum: Bi-
serica Fortificatã ºi Casa Kraus, Criþ, jude-
þul Braºov (23 iulie); Casa cu Blazoane,
Chiojdu, judeþul Buzãu (24 iulie); Conacul
Domniþei Ralu, Chiþorani, judeþul Prahova
(25 iulie); Biserica Fortificatã, Ilieni, jude-
þul Covasna (29 iulie); Casa de Oaspeþi a
Prinþului de Wales, Valea Zãlanului, judeþul
Covasna (6 august); Biserica Evanghelicã
de Confesiune Augustanã din România, Cis-
nãdioara, judeþul Sibiu (14 septembrie);
Cetatea Fãgãraº, judeþul Fãgãraº (15 sep-
tembrie).

În 2013, Asociaþia SoNoRo a pus bazele
unui nou proiect – SoNoRo Conac –, care
îºi doreºte, prin asocierea muzicii cu opere

arhitecturale emblematice
din România, sã sugereze
nevoia de respect, atenþie
ºi sprijinire a patrimoniului
ºi a resurselor culturale
extraordinare ale þãrii noas-
tre. În 2014, SoNoRo Co-
nac a desfãºurat o serie de 11 concerte în
clãdiri de patrimoniu din toatã þara, iar în
2015, alte 11. Proiectul, iniþiat cu sprijinul
BRD – Groupe Société Générale ºi al Ordi-
nului Arhitecþilor din România, „a pornit de
la ideea de a reda muzicii de camerã spaþiul
originar, de naturã intimã, propice dialogului
cultural ºi ascultãrii active din partea unui
public restrâns”, precizeazã organizatorii.
Acest proiect îºi propune, totodatã, sã sen-
sibilizeze opinia publicã în ceea ce priveºte

multitudinea clãdirilor de patrimoniu reabili-
tate – clãdiri fabuloase, spectaculoase, ele-
gante, care trebuie reintroduse în circuitul
cultural.

Accesul la concertele SoNoRo Conac se
face doar pe bazã de invitaþie sau rezervare,
în limita locurilor disponibile, la mariacla-
ra@sonoro.ro sau numãrul de telefon
0741.190.470. Programul seriei de concer-
te ºi mai multe detalii despre SoNoRo Co-
nac sunt disponibile pe conac.sonoro.ro.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Apãrutã la iniþiativa comunitãþii online „La
Blouse Roumaine”, Ziua Universalã a Iei tra-
diþionale româneºti – sãrbãtoritã de Sânziene,
pe 24 iunie – a ajuns la cea de-a IV-a ediþie ºi
mobilizeazã din ce în ce mai multe persoane
ºi comunitãþi din întreaga lume. La rândul
sãu, Craiova se alãturã acestei iniþiative
printr-un eveniment organizat de Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase” ce va cuprinde o pa-
radã a iei în Centrul Vechi, ºedinþe foto ºi spec-
tacole folclorice susþinute de cunoscuþi soliºti
ºi de ansambluri din Dolj (Iºalniþa, Calafat,
Bratovoieºti, Rast, Bãileºti, Bârca ºi Scaieºti).
Tot ce trebuie sã faceþi pentru a participa este
sã îmbrãcaþi ia sau cãmaºa tradiþionalã româ-
neascã albã. Dacã doriþi, puteþi sã postaþi o foto-
grafie de profil pe Facebook ºi sã utilizaþi apli-

caþia web ºi mobilã special creatã, aici urmând a
fi colectate toate imaginile cu persoane îmbrã-
cate în ie, pentru a vedea efectul ºi rãspândirea
pe mapamond a acestei sãrbãtori.

Ia este simbolul originii noastre, frumos decoratã cu motive tradiþionale
care, de-a lungul timpului, a devenit sursa de inspiraþie pentru numeroºi
artiºti ºi creatori de modã. Cel mai cunoscut este, desigur, Henri Matisse,
care a fost de-a dreptul fascinat de frumuseþea iei, prin simplitatea ºi cro-
matica ei. Ca inspiraþie i-a servit colecþia de ii româneºti ce i-a fost fãcutã
cadou de pictorul român Theodor Pallady.

Deºi a pictat ia in nenumãrate variante, cea mai reprezentativã lucrare
a lui Matisse rãmâne „La blouse roumaine” (1940) – imagine utilizatã
astãzi ºi de iniþiatorii evenimentului din 24 iunie, pentru afiº ºi promo-
vare. Tabloul se pãstreazã la Paris, în Muzeul Naþional de Artã Modernã,
Centrul Pompidou.

Picturile lui Matisse cu ia româneascã aveau sã-l inspire 40 de ani mai
târziu pe creatorul de modã Yves Saint Laurent, acesta dedicând iei colec-
þia sa de toamnã-iarnã haute couture 1981, prezentatã la Paris, iar ulterior
expusã în numeroase muzee din lume. În 2009, la un an de la moartea lui
Yves Saint Laurent, colecþia a ajuns ºi la Bucureºti pentru douã luni (28
mai – 26 iulie). Ia a mai fost folositã ulterior ºi de alþi creatori de modã,
precum Jean-Paul Gaultier, Oscar de la Renta sau Tom Ford.

cebook în 2012, care a declanºat
una dintre cele mai importante miº-
cãri culturale din ultimii 25 de ani,
dedicate iei ºi culturii identitare din
România. Ziua Universalã a Iei a
fost creatã pe 24 iunie 2013, odatã
cu sãrbãtoarea Sânzienelor ºi Sfân-
tul Ioan de varã. Evenimentul s-a
bucurat de un succes imens, fiind
celebrat în anii urmãtori pe ºase
continente, în peste 50 de þãri ºi
100 de localitãþi din România ºi din
întreaga lume.

Pentru iniþiativa sa, comunita-
tea „La Blouse Roumaine” a pri-
mit premiul revistei „Business Re-

view” pentru „Cel mai important
efort de promovare a României în
2013”, premiul „Proiectul Anului”
acordat de Asociaþia „Cele mai
Frumoase Sate Româneºti” ºi no-
minalizarea revistei „Foreign Po-
licy Romania” în Top 100, cate-
goria iniþiativelor culturale care
miºcã þara în direcþii bune.

Parada iei ºi spectacol folcloric
în Centrul Vechi

Vineri, 24 iunie 2016, români de
pretutindeni, de la mic la mare, sunt
aºteptaþi din nou sã îmbrace o ie
ca semn al apartenenþei lor cultu-
rale. Craiovenii sunt invitaþi ºi ei sã
se alãture acestui demers de An-
samblul Folcloric „Maria Tãnase”,
care, între orele 18.00 ºi 23.00, va
organiza în centrul oraºului un eve-
niment de promovare a iei pentru
a deveni un brand de þarã recunos-
cut pe toatã planeta.

Programul va începe la ora
18.00, cu Parada iei, care se va
desfãºura pe traseul Piaþa „Mihai
Viteazul” – Palatul Telefoanelor –
Centrul Vechi. Îi vor urma o ºedinþã
foto realizatã de fotograful profe-
sionist Florin Florescu pentru par-
ticipanþii îmbrãcaþi în ie ºi concur-
sul la care se vor premia cea mai
autenticã ie ºi cea mai fotogenicã
apariþie îmbrãcatã în ie. Începând

cu ora 19.00, în Centru Vechi va
avea loc un spectacol folcloric sus-
þinut de interpreþii Niculina Stoican,
Constantin Enceanu, Marius Mã-
gureanu, Cristian Bãnãþeanu, La-
vinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Ane-
ta ªiºu ºi Liviu Dicã.

Alãturi de aceºtia se vor afla
Orchestra ºi dansatorii Ansamblu-
lui Folcloric „Maria Tãnase”, ca
ºi Ansamblul „Ion ªerban” din
Iºalniþa, Ansamblul Folcloric „Ro-
zele Calafatului”, Ansamblul Folc-
loric „Izvoraºul” din Bratovoieºti,
Ansamblul Folcloric „Dunãreana”
din Rast, Ansamblul Folcloric „Bo-
bocica” din Bãileºti, Ansamblul
Folcloric „Hora Deznãþuiului” al
Casei de Culturã „Adraian Pãunes-
cu” din Bârca, Ansamblul Folclo-
ric „Crãiþele” al Colegiului Peda-
gogic „ªtefan Velovan” din Cra-
iova ºi Ansamblul „Oltenaºii” al
ªcolii Gimnaziale Scaieºti.

Participanþii îºi pot posta
o fotografie reprezentativã

pe Facebook
Participanþii la Ziua Internaþionalã

a Iei nu trebuie decât sã poarte cu
drag în aceastã zi ia sau cãmaºa tra-
diþionalã albã. Nu conteazã dacã
este moºtenitã de la bunici ºi strã-
bunici sau este adaptatã modern de
un designer. Cum nu conteazã dacã
cei care o îmbracã se aflã în Ro-
mânia, dacã sunt români din strãi-
nãtate sau doar persoane care în-
drãgesc acest port. De asemenea,
dacã vor, participanþii îºi pot posta
o fotografie reprezentativã pe pagi-
na de Facebook „La Blouse Rou-
maine” (https://www.facebook-
.com/LaBlouseRoumaine10), unde
va exista o aplicaþie prin care se vor
putea vizualiza toate pozele de pe
mapamond, îmbrãcând pentru o zi
planeta în ie.
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Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”
ºi-a deschis porþile cãtre viitorii
preºcolari ºi pãrinþii acestora, pen-
tru a prezenta oferta pentru viitorul
an ºcolar. „Sigur, manifestãrile pre-
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O Grãdiniþã, poate ca oricare altele din
peisajul învãþãmântului preºcolar, a ieºit
în evidenþã, atât prin procesul educativ
cât ºi prin programele internaþionale des-
fãºurate. „Ziua Porþilor Deschise ”, des-
fãºuratã la Grãdiniþa „Tudor Vladimires-
cu”, fiindcã despre aceastã unitate de în-

vãþãmânt este vorba, ºi-a expus oferta edu-
caþionalã, în faþa copiilor ºi pãrinþilor, ºi
a fost ºi gazda unui simpozion internaþio-
nal. Doi dintre participanþii la întâlnire,
veniþi din alte þãri, au avut cuvinte de lau-
dã la adresa României ºi, implicit , la Grã-
diniþa „Tudor Vladimirescu”.

zentate de copiii tuturor grupelor
(13, structurate în douã sedii) a fost
foarte frumos, iar cei care s-au în-
scris la unitatea noastrã, vorbesc
aici ºi de cei mici ºi de pãrinþii lor

au avut ce vedea. Toþi copiii noºtri
participã efectiv la desfãºurarea
unui eveniment artistic, dezvoltân-
du-ºi capacitatea de interpretare în
faþa unui public. . Dar, avem, ºi ne
mândrim cu aceasta, ºi foarte mulþi
reprezentanþi din strãinãtate, pe baza
unui voluntariat, care participã la
cea de-a III-a ediþie a Simpozionu-
lui internaþional „Dezvoltare profe-
sionalã pentru experþii în educaþie”
, unde vor fi discutate foarte multe
probleme”, a precizat prof. Maria
Dinu, director al Grãdiniþei „Tudor
Vladimirescu”.

Aprecieri
de la doi strãini

Procesul educaþional se desfãºoa-
rã, în primul rând, pe bazã de vo-
luntariat, iar Silvia Pãtru, manager
de proiect din partea „Club Sorop-

timist Internaþional” explicã o parte
din activitate. „Sunt ºapte voluntari
din Macedonia, Turcia ºi Italia care
participã efectiv ºi afectiv la aceste
activitãþi. Ne-au ajutat foarte mult,
iar nivelul de pregãtire a crescut.
Avem lângã noi doi dintre reprezen-
tanþii din strãinãtate, care vã pot
spune mai multe”. Unul dintre ei
este domniºoara  Aydin Kubra ºi
vine din Turcia, care a þinut sã men-
þioneze: „Sunt de ºase luni în Ro-
mânia ºi am lucrat foarte mult cu
copiii. Am vãzut, aici, la Craiova,
unde am fost primitã extraordinar,
foarte multã deschidere. Aveþi un
avantaj, deoarece încercaþi sã daþi
mai multã importanþã independenþii
copilului ºi am observat cã se acor-
dã un plus pentru învãþarea, de la
vârste fragede, a unor limbi strãine

de circulaþie. La noi, se merge,
încã, pe modulu tradiþional de în-
vãþare”. La rândul sãu,  Ricardo
Querido , participant la simpozion,
unul care a participat la mai multe
cursuri de perfecþionare a cadrelor
didactice, nefiind la prima experi-
enþã de acest gen în România, a
declarat: „Cred cã sunteþi avansaþi
faþã de noi, care nu am ajuns, încã,
sã gãsim metode alternative de edu-
caþie. Dumneavoastrã aveþi un pro-
gram, am înþeles cã se numeºte
„ªcoala altfel”, pe care nu-l avem
implementat, în cadrul cãruia elevii
pot vedea ceea ce însemanã ºi o
altfel de cunoaºtere. Aveþi cadre di-
dactice foarte pregãtite ºi sunt con-
vins cã veþi avea ºi rezultate, în
scurt timp ”.

CRISTI PÃTRU

Liceul Teoretic din Amãrãºtii de Jos ºi-
a propus, prin managementul de care dis-
pune sã promoveze un învãþãmânt deschis
ºi flexibil. „Necesitãþile procesului educa-
þional actual þin de formarea continuã a ti-
nerilor ºi de capacitatea acestora de a se
adapta la modernitate, iar incluziunea gru-
purilor dezavantajate în societate este unul
dintre obiective. Pornind de la aceste as-
pecte, am dezvoltat, cu sprijinul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, cu cel al
autoritãþilor locale ºi, nu în ultimul rând
un proiect, cei din satul Ocolna fiind prin-
cipalii beneficiari. Este vorba de „Idei din
Þara lui Andrei” - 2015-2016, valoarea
programului fiind peste 80.000 de lei, cea
mai mare parte venind de la OMV Petrom
(cca. 58.000 de lei), restul fiind contribu-

 Liceul Teoretic din Amãrãºtii de Jos s-a implicat, în ultimul timp,
tot mai mult în viaþa comunitãþii. Instituþia de învãþãmânt a participat

la o serie de proiecte, atât cu susþinere din parteneriate, cât ºi din
contribuþii locale. În principal, beneficiari au fost locuitorii satului

Ocolna, pendinte de Amãrãºtii de Jos.

þia ºcolii. Astfel, s-a
amenajat ºi dotat ate-
lierul ºcoalã, unde îºi
desfãºoarã activita-
tea 259 de elevi ai în-
vãþãmântului tehno-
logic ºi profesional.
Dintre aceºtia, 115
sunt tineri de etnie
romã, din Ocolna,
care fac zilnic nave-
ta cu microbuzul
ºcolii. De asemenea,
au fost organizate
activitãþi de consilie-
re ºi orientare profe-
sionalã, de îndruma-
re parentalã, de pro-

movare a iniþiativei ºi a antreprenoriatu-
lui”, a spus prof.  Violeta Modan, direc-
tor al Liceului din Amãrãºtii de Jos. Insti-
tuþia de învãþãmânt a fost partener ºi cu
Fundaþia PACT ºi Fundaþia Vodafone, cu
spijinul Primãriei din comunã ºi cu accep-
tul ISJ Dolj, în Proiectul „Un pas cãtre vi-
itor!”, destinat, aºa cum a mai menþionat
Violeta Modan, tot celor din Ocolna, co-
munitate cu peste 60% de etnie romã, unul
dintre scopuri fiind diminuarea absenteis-
mului ºcolar, uar, conform primelor rezul-
tate, a crescut numãrul copiilor care frec-
venteazã învãþãmântul preºcolar. Sunt spe-
ranþe cã acþiunile nu se vor opri aici, iar
paºii cãtre integrarea în societate a persoa-
nelor defavorizate social vor continua.

CRISTI PÃTRU

Potrivit IPJ Dolj, peste 150 de poliþiºti dol-
jeni vor acþiona, zilnic, în timpul desfãºurãrii
Examenului Naþional de Bacalaureat 2016,
pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii publice. Po-
liþiºtii de la formaþiunile de ordine publicã ºi
poliþie rutierã vor acþiona în sistem integrat,
ca în fiecare an, împreunã cu jandarmi de la
Inspectoratlui Judeþean de Jandarmi Dolj ºi
Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova. Ast-
fel, 14 jandarmi din cadrul Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi Dolj vor asigura, zil-
nic, paza unor unitãþi de învãþãmânt aflate în
responsabilitatea acestora, iar 20 de jandarmi

În judeþul Dolj urmeazã sã
susþinã bacalaureatul câteva mii
de elevi, astfel cã, pe perioada
de desfãºurare a Evaluãrii
Naþionale de Bacalaureat 2016,
zeci de poliþiºti ºi jandarmi vor
fi angrenaþi în misiuni pentru
menþinerea ºi asigurarea ordinii
ºi liniºtii publice.

din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova se vor afla la dato-
rie zilnic, în perioada desfãºurarii
examenului de bacalaureat ºi vor
acþiona la cele 10 instituþii de învã-

þãmânt din zona de competenþã. Echipajele
vor patrula în zona ºcolilor, a centrelor de
examen ºi a centrelor de corectare pentru pre-
venirea evenimentelor negative ºi pentru asi-
gurarea desfãºurãrii în condiþii de liniºte ºi
siguranþã a examenelor. Poliþiºtii rutieri vor fi
prezenþi pe principalele artere rutiere din ju-
deþul Dolj, pentru fluidizarea traficului rutier
ºi prevenirea evenimentelor rutiere, în initine-
rariile de patrulare ale acestora fiind inculse
unitãþile de învãþãmânt în care se desfãºoarã
Examenul Naþional de Bacalaureat.

CARMEN ZUICAN 

Sâmbãtã, 11 iunie a.c, la Centrul
Multifuncþional din Craiova, s-a desfãºu-
rat Concursul Interjudeþean de Karate,
„Cupa 1 IUNIE”. Eveni-
mentul a fost organizat de
Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, în
parteneriat cu ISJ Dolj,
Palatul Copiilor ºi nu în
ultimul rând cu Clubul de
karate WASHI Craiova.

CEZ în România a
sprijinit ºi în acest an „Cupa
Palatului Copiilor”, þntrecere

care a devenit tradiþionalã pentru practi-
canþii de arte marþiale cu vârste cuprinse
între 6 ºi 12 ani. (M. Bulugean)
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Criza economicã ºi încetinirea creºterii la
nivel global au început sã facã o serie de aso-
cieri care pânã acum pãreau imposibile, scrie
Bloomberg. Într-o vreme în care activele ris-
cante, care includ materii prime, obligaþiuni ºi
valute ale þãrilor emergente ajung la
maximul ultimelor luni, la fel se întâm-
plã ºi cu refugiul tradiþional reprezen-
tat de aur, obligaþiuni guvernamentale
sau francul elveþian ºi yen-ul japonez.
Pentru investitori pare cã nici nu mai
conteazã cã piaþa muncii din SUA se
deterioreazã ºi cã Banca Mondialã ºi-a
redus estimãrile pentru creºterea eco-
nomicã. Investitorii fie nu cred noile
veºti ºi nu considerã cã sunt destul de
dure pentru a opri revenirea economi-
cã, fie pariazã pe faptul cã problemele
din economiile majore vor obliga bãn-
cile centrale sã pãstreze o perioadã mai
lungã de timp mãsurile de stimulare eco-
nomicã. “Totul este împins de la spate
de lichiditatea ridicatã, care în ultimã
instanþã este furnizatã de bãncile cen-
trale. Este o situaþie neobiºnuitã, o ex-

Activitatea din spaþiul aerian
al aeroportului internaþional din
Dubai a fost suspendatã sâmbã-

Cei mai mulþi oameni care vor sã voteze pen-
tru ieºirea Marii Britanii din UE luna aceasta spun
cã doresc redobândirea controlului afacerilor
de la Bruxelles. Ironia este cã decizia de a pã-
rãsi UE va pune poziþia de comerciant al Marii
Britanii în mâinile a zeci de guverne strãine, scrie
WSJ. Pe mãsurã ce Marea Britanie dezbate ce
fel de relaþie de comerþ ar trebui sã aibã cu restul
lumii dupã un exit, problema este cã ºi celelalte
state vor avea un cuvânt de spus ºi este greu

Aeroportul din Dubai, închis temporar din cauza unei
drone neautorizate. 22 de zboruri redirecþionate

tã pentru 69 de minute din cau-
za unei drone neautorizate care
zbura în zonã, cauzând redirec-

þionarea a 22 de zboruri. Direc-
torul executiv al aeroportului,
Paul Griffiths, a declarat cã mii
de pasageri au fost afectaþi de
aceastã perturbare de trafic ae-
rian. Dintre zborurile afectate,
16 au fost redirecþionate pe ae-
roportul Dubai World Central,
cel de-al doilea aeroport princi-
pal din Dubai. “Este un incident
extrem de grav ºi bineînþeles cã
noi punem foarte mare preþ pe
siguranþa clienþilor ºi personalu-
lui nostru”, a declarat Paul Grif-
fiths pentru un post de radio din
Dubai. “Aºa cum vã puteþi ima-
gina, este cel mai aglomerat ae-
roport internaþional din lume ºi
au fost afectaþi mii de pasageri

... Existã restricþii foarte clare
ºi zone în care zborul este in-
terzis în jurul aeroporturilor în
Emiratele Arabe Unite, în care se
specificã exact cã o astfel de
activitate este, de fapt, ilegalã”,
a completat directorul executiv
al Dubai Airports. Este interzis
ca dronele sã zboare pe o razã
mai micã de 5 kilometri de ae-
roporturi ºi zone de aterizare în
Emiratele Arabe Unite. Sâmbãtã
dupã-amiazã, aterizãrile pe aero-
portul internaþional din Varºovia
(Chopin) au fost interzise pen-
tru 30 de minute, din cauza a
douã drone neautorizate care
zburau în zona de aterizare a
avioanelor.

Mãsurile luate de bãncile centrale
dau naºtere unor noi tipare de investiþii

tensie a crizei din 2008-2009. Managerii de
fonduri de investiþie trebuie doar sã îºi punã
banii la treabã”, a spus Simon Quijano-Evans,
strateg la Commerzbank. O bunã parte din cei
opt ani care au trecut de la criza economicã,

investitorii vedeau datele negative ca un sem-
nal negativ pentru piaþã. Ratele dobânzii de
aproape 0%, practicate de majoritatea bãnci-
lor centrale, ºi costurile negative de împru-
mut din Japonia ºi unele economii europene,

au împins traderii sã cumpere tot ce
prind care oferã un randament. ªi ori-
ce semnal cã mãsurile de stimulare vor
rãmâne în loc este primit cu braþele
deschise, chiar dacã acesta vine sub
forma datelor negative legate de econo-
mie. Cea mai recentã euforie a început
vinerea trecutã, când un raport al pieþei
muncii din SUA a arãtat cã s-au adãugat
38.000 de joburi în economie, cel mai
slab an din 2010. Aceastã veste a elimi-
nat orice ºansã ca Rezerva Federalã sã
majoreze dobânda de referinþã sãptãmâ-
na viitoare sau, iar ºansele ca miºcarea
sã fie fãcutã în iulie au scãzut conside-
rabil. În loc sã fie primitã cu scepticism
vestea proastã de investitori, ea repre-
zintã de fapt o prelungire a stimulilor FED
pentru investitori, deci un tãrâm fertil
pentru traderi.

de anticipat care va fi motivaþia lor.
“Cea mai mare problemã a Brexitului
este iluzia controlului”, a spus Otilia
Dhand, analist pentru Teneo. În cadrul
unor negocieri între Marea Britanie ºi
restul Uniunii Europene, fiecare þarã
are drept de veto, ºi rezultatele nu
sunt în mâinile Marii Britanii sau nici
chiar ale Germaniei. Mulþi dintre cei
care susþin cã Marea Britanie trebuie

sã iasã din UE spun cã guvernele
ºi-ar “trage singure preºul de sub
picioare” dacã ar obstrucþiona
comerþul liber dupã ieºire. Ei
spun cã producãtorii auto ger-
mani, precum ºi alte industrii, vor
dori cu siguranþã acces liber ºi
nerestricþionat cãtre piaþa brita-
nicã. Totuºi, nu orice economie
din UE este un gigant de export precum
Germania, iar guvernele vor avea alte pro-
bleme de luat în considerare. Politicienii ºi
oficialii de la Bruxelles, de exemplu, se tem
cã dacã vor oferi Marii Britanii un acord

prea bun, ar putea tenta alte þãri sã urmeze
exemplul ºi ar risca dezintegrarea Uniunii Eu-
ropene. Aceasta ar putea face mai mult rãu
Uniunii Europene decât ieºirea Marii Britanii
“cu ceartã”.

ªTIRI

ªTIRI

Raportul
Congresului SUA
despre atacurile
de pe 11 septembrie
2001 ar putea
fi publicat

Raportul confidenþial al
Congresului Statelor Unite
despre atacurile teroriste de pe
11 septembrie 2001, constituit
din 28 de pagini, ar putea fi
publicat, absolvind Arabia
Sauditã de orice responsabili-
tate privind respectivele
atentate, a declarat ieri
directorul CIA, John Bren-
nan. ªeful CIA a fãcut acest
anunþ în cadrul unui interviu
acordat televiziunii saudite
Arabiya TV. Respectivul raport
al Congresului american
dateazã din 2002. “Cred cã
cele 28 de pagini ale raportu-
lui vor fi publicate ºi susþin
aceastã publicare; toatã
lumea va avea dovada cã
guvernul saudit nu a avut
niciun amestec cu toate
acestea”, a declarat Brennan.
Arabia Sauditã neagã acuza-
þiile potrivit cãrora ar fi
acordat ajutor în cazul a 19
atacatori, majoritatea cu
cetãþenie sauditã. În atentatele
teroriste de pe 11 septembrie
2001 din New York ºi Wa-
shington peste 3.000 de
pesroane au murit.

Circa 20% dintre
zborurile operate
de Air France,
suspendate
pe fondul grevei
naþionale

Circa 20% din zborurile
operate de Air France au fost
suspendate sâmbãtã, atât
interne, cât ºi internaþionale,
pe fondul intrãrii în grevã a
piloþilor companiei aeriene, în
semn de protest faþã de
reforma Muncii. Circa un
sfert din numãrul piloþilor
companiei Air France au
intrat în grevã sâmbãtã,
alãturându-se angajaþilor din
domeniul transportului
feroviar ºi al celor din cadrul
serviciilor de colectare, care
protesteazã de câteva zile.
Printre pasagerii afectaþi de
perturbãrile traficului aerian
se aflã ºi suporteri ai campio-
natului de fotbal Euro 2016,
organizat anul acesta de
Franþa. Sindicatele intenþio-
neazã sã prelungeascã greva
pânã joi, solicitând salarii
mai bune. Air France a
anunþat cã “aproximativ 80%
din zboruri erau asigurate”
ieri, în condiþiile în care o
nouã grevã a izbucnit sâmbã-
tã. Compania a precizat cã va
asigura ºi “peste 80% dintre
zborurile pe distanþã lungã”,
“peste 85% din cele interne”
ºi “aproximativ 70% din cele
pe distanþã medie” dinspre ºi
spre aeroportul Charles-de-
Gaulles.



12 / cuvântul libertãþii luni, 13 iunie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!

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.

În conformitate cu prevede-
rile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor con-
tractuale si a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a
personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Gu-
vern nr.1027/2014, Direcþa Jude-
þeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  or-
ganizeazã concurs la sediul din
str. Constantin Lecca, nr. 32, pen-
tru ocuparea unui post vacant în
regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de inspector spe-
cialitate gr.IA din cadrul Serviciu-
lui Financiar Contabilitate. Con-
cursul pentru ocuparea postu-
lui vacant va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; -
proba scrisã  - 05.07.2016  ora
10,oo; - interviul – 08.07.2016 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Re-
gulament-cadru, in vederea par-
ticipãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii genera-
le: a) are cetãþenia românã, cetã-
þenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta mini-
mã reglementatã de prevederile

Anunþul tãu!
legale; d) are capacitate deplinã
de exerciþiu; e) are o stare de sã-
nãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eli-
berate de medicul de familie sau
de unitãþile sanitare abilitate; f) în-
deplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþe-
lor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; - vechime în muncã
in domeniul financiar contabilita-
te, salarizare: minimum 10 ani;
Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune pânã pe data de
28.06.2016, la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din
str. Constantin Lecca, nr. 32. De-
talii privind condiþiile specifice ºi
bibliografia de concurs sunt dis-
ponibile la sediul Directiei Jude-
tene de Paza si Servicii Dolj
Compartiment Resurse Umane-
persoanã de contact, Bercã Mã-
dãlina, la telelefon  0251/415841.

Anunþul tãu!
Teatrul Naþional “Marin So-

rescu” organizeazã în data de
30.06.2016, ora 13.00, la sediul
sãu din str. A. I. Cuza, nr. 11, con-
curs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi: 1 post ºef serviciu
producþie; 1 post economist I AS;
1 post tâmplar universal. Relaþii
la telefon: 0251/ 411.725.

Primãria Municipiului Craio-
va, prin SC Salubritate Craiova
SRL, anunþã cã lucrãrile de dezin-
secþie (luciu de apã ºi spaþii verzi)
programate pe raza municipiului
Craiova au fost amânate din cau-
za condiþiilor meteorologice ne-
favorabile iar perioada de efectua-
re a acestora va fi prelungitã pânã
la data de 17.06.2016. Lucrarea de
dezinsecþie pentru combaterea in-
sectelor dãunãtoare se va face prin
pulverizare aerianã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din
grupa a III-a de toxicitate Super-
tox , avizatã de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Conform fiºelor de se-
curitate a produsului, soluþiile de
lucru utilizate nu sunt periculoa-
se pentru mediu ºi nu prezintã
niciun pericol pentru oameni, ani-
male, peºti ºi pãsãri.
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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.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeazã concurs conform H.G. 286/
2011 pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:

- 4 posturi de asistenþi medicali generaliºti la Clinica de Neurologie I, Clinica de
Neurologie II, Camera de Gardã a Clinicilor de Neurologie, Clinica de Recuperare
Neurologica; Conditii: vechime în specialitate minim 1an, diplomã de asistent medical
cu S.S., P.L., studii medii;

- 1 post de infirmier debutant la Clinica de Recuperare Neurologica; Conditii: studii
generale, diplomã curs de infirmierã sau declaraþie pe propia raspundere ca în cazul
admiterii la concurs, se obligã sub sancþiunea desfacerii contractului de muncã, sã
obþinã atestat de infirmier;

- 1 post de muncitor – liftier, la Administrativ; Conditii: studii generale, diplomã curs
de liftier, Autorizaþie - eliberatã de ISCIR;

- 1 post de portar la Clinica de Psihiatrie I; Conditii: studii generale, certificat de
calificare profesionalã pazã ºi ordine, Atestat IGPR, pentru exercitarea profesiei de
agent pazã ºi ordine;

- 1 post de muncitor - bucãtar la Sectia Exterioara Psihiatrie Cronici Melineºti;
Condiþii: studii generale, diplomã curs calificare de bucãtar.

Dosarele se depun începând cu data de 13.06.2016 pânã în data de 27.06.2016,
orele 16,00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/431189, persoana de contact
Lãcraru Adriana, secretar comisie.

Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în data
de 14.07.2016, orele 10,00 – proba scrisã ºi 19.07.2016 , orele 12,00 – interviu.

Condiþiile de ocupare a posturile, bibliografia ºi tematica sunt afiºate la sediul unitãþii
ºi pe site.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie.Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament
2 camere zona
Gãrii. Telefon:
0746/041.448.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

1 Mai (Insulã) vis a vis
Fabrica Confecþii 3
decomandate (boxã
subsol), vedere bilate-
ralã, 59.000 Euro. Te-
lefon: 0770/401.726;
0770/970.565.

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

TERENURI
Proprietar, vând par-
cele 450-730 mp,
Selgros, acces din-
spre Damila ºi Casa
Noastrã, intravilan,
curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598;
0722/264.089.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând – sau schimb
teren intravilan 4300
mp la 10 km de Craio-
va, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren intravilan
cartier Izvorul Rece.
Telefon: 0746/112.040.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
C H E V R O L E T
AVEO, 2006, proprie-
tar, 90.000 km. Tele-
fon: 0730/608.131.
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Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchi-
dere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.

Vând 100 familii  al-
bine, fagfuri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând plug nr. 5 pen-
tru boi. Telefon:
0251/421.727.
Avantajos studiou,
saltea Relaxa, covor
persan, televizor co-
lor, pavilion, lustre,
lãmâi, piese Dacia
noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.

Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9 ca-
mere ºi terasã de 60
mp în Brãdeºti, cu
teren 8000 mp des-
chidere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Izvar-
na. Telefon: 0744/
530.451.
Primesc în gazdã. Te-
lefon: 0762/850.986.

APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.
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GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie: Franþa – ROMÂNIA 2-1

11 iunie: Albania – Elveþia 0-1

15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia

15 iunie: Franþa – Albania

19 iunie: Elveþia – Franþa

19 iunie: ROMÂNIA – Albania

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara G., Slovacia

11 iunie: Þara G. – Slovacia 2-1

11 iunie: Anglia – Rusia 1-1

15 iunie: Rusia – Slovacia

16 iunie: Anglia – Þara G.

20 iunie: Slovacia – Anglia

20 iunie: Rusia – Þara G.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda N.

12 iunie: Polonia – Irlanda N.

12 iunie: Germania – Ucraina

16 iunie: Ucraina – Irlanda N.

16 iunie: Germania – Polonia

21 iunie: Irlanda N. – Germania

21 iunie: Ucraina – Polonia

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie: Turcia – Croaþia x-x

13 iunie: Spania – Cehia

17 iunie: Cehia – Croaþia

17 iunie: Spania – Turcia

21 iunie: Croaþia – Spania

21 iunie: Cehia – Turcia

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie: Irlanda – Suedia

13 iunie: Belgia – Italia

17 iunie: Italia – Suedia

18 iunie: Belgia – Irlanda

22 iunie: Suedia – Belgia

22 iunie: Italia – Irlanda

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie: Austria – Ungaria

14 iunie: Portugalia – Islanda

18 iunie: Islanda – Ungaria

18 iunie: Portugalia – Austria

22 iunie: Islanda – Austria

22 iunie: Ungaria – Portugalia.

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
La închiderea ediþiei, în Grupa D: Turcia – Croaþia x-x ().
Dupã închidrea ediþiei, în Grupa C: Polonia – Irlanda de Nord, Germania – Ucraina.

Statistisca s-a confirmat! Fãrã
succes în prcedentele opt partide de
debut la un turneu final de Campio-
nat European, (egaluri ºi înfrângeri
împãrþite în mod egal), Anglia n-a
reuºit un succes nici de aceastã datã,
scãpând cele trei puncte, în prelun-
giri. ªi absolut nemeritat dupã cele
petrecute în iarbã! Britancii au con-
trolat autoritar prima reprizã a meciu-
lui de sâmbãtã searã, având cel pu-
þin 7-8 situaþii de poartã, faþã de nu-
mai una a ruºilor. Actul secund s-a
prezentat mult mai echilibrat, însã tot
cu bãieþii lui Roy Hodgson în pole-
position. În minutul 71, Rooney a
ratat cea mai mare ocazie a partidei,

GRUPA B

Englezii rateazã victoria, în prelungiri

Hart – Walker, Cahill, Smalling,
Rose – Dier, Alli – Lallana, Ronney
(Wilshere 78), Sterling (Milner 87)
– Kane.

Selecþioner: Roy Hodgson.

Anglia 1-1 Rusia
Stadion: “Velodrome” – Marsilia, spectatori: 62.343.

Au marcat: Dier (73) / V. Berezuþki 90+2.

Cartonaºe galbene: Cahill (62) / ªennikov (72)
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia)

Akinfeev – Smolnikov, V. Bere-
zuþki, Ignaºevici, ªennikov – Neus-
tadter (Gluºakov 80), Golovin (ªiro-
kov 77) – ªatov, Smolov (Mamaev
85), Kokorin – Dzyuba.

Selecþioner: Leonid Sluþki.

ºutul sãu, din afara careului, fiind
deviat, în bara transversalã, de Akin-
feev, printr-un reflex de senzaþie. To-
tuºi, goalkeeper-ul rus avea sã fie
învins douã minute mai târziu. Ster-
ling i-a strecurat balonul printre pi-
cioare lui ªennikov, apoi a intrat în
apãrãtorul advers, iar Rizzoli a acor-
dat uºor o “liberã”. Fructificatã de
puºtiul lui Tottenham, Eric Dier (22
ani). Ruºii au lovit exact când trebu-
ia, pentru ca englezii sã mai aibã timp
de un rãspuns. Era al doilea minut
adiþional, când acelaºi ªennikov a
aruncat o minge în careul lui Hart, iar
veteranul fundaº Vasili Berezuþki a
înscris cu o loviturã de cap.

Violenþe pe strãzi,
înainte de meci!

UEFA deschide procedurã
disciplinarã împotriva Rusiei
Oraºul francez Marsilia a fost în-

cepând de joi noapte sub asediul
huliganilor ruºi ºi britanici care s-
au bãtut pe strãzile vechiului port
francez. S-au folosit sticle, pahare
sau mobilierul teraselor din oraº.

Forþele de ordine au fost depãºite
în multe situaþii ºi s-a apelat la gaz
larimogen pentru ca cele douã ta-
bere sã fie despãrþite.Unul dintre
suporterii englezi se afla, ieri, în
comã, la un spital din Marsilia. Fo-
rul internaþional va deschide o pro-
cedurã disciplinarã împotriva Ru-
siei, Anglia nefiind consideratã vi-
novatã pentru aceste incidente.
UEFA va face publice sancþiunile
mâine.

Bale, deschizãtorul de drum
Anterior partidei Anglia – Rusia, tot

în Grupa B, în duelul a douã debutan-
te, Þara Galilor a avut câºtig de cauzã
în faþa Slovaciei, naþionalã care au
avut o uriaºã oportunitate de a des-
chide scorul chiar în debut, când Ham-
sik a driblat toatã apãrarea britanicã ºi
l-a învins pe portar, dar o alunecare
disperatã ºi norocoasã a unui fundaº
a pãstrat egalul. Doar pentru câteva
minute însã, fiindcã Gareth Bale a mar-
cat în minutul 10, dintr-o loviturã libe-
rã, cu concursul al portarului Kozacik.
Slovacii ºi-au revenit din ºoc abia dupã

Cartonaºe galbene: Hrosovsky (31), Mak (78), Weiss (80),
Kucka (83), Skrtel (90+2)

Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia)

Þara Galilor 2-1 Slovacia
Stadion: “Matmut-Atlantique” – Bordeaux, spectatori: 37.831.

Au marcat: Bale (10), Robson-Kanu (81) / Duda (61).

Ward – Chester, A. Williams,
Davies – Gunter, Allen, Ramsey
(Richards 88), Edwards (Ledley 69),
Taylor – J. Williams (Robson-Kanu
71), Bale,

Selecþioner: Chris Coleman.

Kozacik – Pekarik, Skrtel, Duri-
ca, Svento – Mak, Kucka, Hrosov-
sky (Duda 60), Hamsik, Weiss
(Stoch 83) – Duris (Nemec 60).

Selecþioner: Jan Kozac.

o orã de joc ºi au egalat la prima atin-
gere de balon a nou-intratului Duda.
Mijlocaºul Legiei, care a contribuit de-
cisiv la eliminarea Botoºaniului din Eu-
ropa League, acum un an, a reluat din
centrul careului dupã o fazã persona-
lã. Numai cã ºi antrenorul galez, Cole-
man, a avut un as în mânecã, iar Rob-
son Kanu, venit de pe bancã, a punc-
tat decisiv, în minutul 81, dupã o fazã
construitã de mijlocaºul lui Arsenal,
Ramsey. O altã rezervã, Nemec, putea
egala pe final (87), dar lovitura sa de
cap a lovit bara din dreapta lui Ward.

Jocul cu cel mai impunãtor afiº din
faza grupelor va avea loc în aceastã
searã la Lyon, între stelara ºi tânãra
reprezentativã a Belgiei ºi finalista
ediþiei trecute a CE, Italia. Statistica
ne scoate la ivealã 21 de partide între

Începutã, ieri, cu confruntarea
dintre Turcia ºi Croaþia, Grupa D,
cea mai echilibratã de la acest tur-
neu final, continuã în aceastã dupã-
amiazã cu Spania – Cehia, meci care
va avea loc la Toulouse. În patru
“directe” disputate pânã acum, ibe-
ricii, campionii continentali de la

Al doilea meci al zilei de luni adu-
ce faþã în faþã Suedia lui Zlatan Ibra-
himovici cu Irlanda. Meciul, progra-
mat pe Stade de France, reprezintã
episodul cu numãrul 11 între cele
douã, iar nordicii conduc cu 5 victo-
rii, 2 egaluri ºi 3 înfrângeri (golave-

GRUPA D GRUPA E

Regina ultimelor douã
ediþii intrã în scenã

Spania – Cehia, astãzi, ora 16:00, Dolce Sport 1

Intrã-n acþiune
“Ibracadabra”

Irlanda – Suedia, astãzi, ora 19:00, Dolce Sport 1

precedentele douã ediþii, au înregis-
trat 3 victorii ºi o remizã (golaveraj
5-1). Ultimul joc a avut loc în cadrul
preliminariiilor pentru Euro 2012,
Spania câºtigând cu 2-0 la Praga,
goluri Mata ºi Xabi Alonso, jucã-
tori care nu mai fac parte acum din
lotul lui Vicente del Bosque.

raj 16-13). Dacã vine vorba doar de
meciuri oficiale, suedezii nici n-au
pierdut în faþa insularilor, înregis-
trând un bilanþ de 4-2 (golaveraj 11-
4). Cel mai recent, Suedia a învins
cu 2-1 Irlanda, chiar la Dublin, în
calificãrile pentru CM 2014.

Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia).

Formaþii probabile
De Gea – Juanfran, Pique,

Ramos, Alba – Busquets – D.
Silva, Iniesta, Fabregas, Nolito – Mo-
rata. Selecþioner: Vicente del Bosque.

Cech – Kaderabek, Sivok,
Kadlec, Gebre Selassie – Pla-
sil, Darida – Sural, Rosicki, Krejci –
Necid. Selecþioner: Pavel Vrba.

Arbitru: Milorad Mazic (Serbia).

Formaþii probabile
Given – Christie, Keogh,

Clark, Ward – Gibson, Mey-
ler – McGeady, Hendrick, McLean
– Long. Selecþioner: Martin O’-
Neill.

Isaksson – Lustig, Johan-
sson, Granqvist, Martin Olsson
– S. Larsson, Kallstrom, Lewicki,
Forsberg – Guidetti, Ibrahimovic. Erik
Hamren.

Primul meci vedetã al turneului
Belgia – Italia, astãzi, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1

Formaþii probabile

cele douã, bilanþul fiind net de partea
“Squadrei Azzurra”: 13-4-4 (golave-
raj 41-24). Dintre aceste partide doar
5 au fost oficiale. Tot Italia e în faþã, 2-
2-1. Ultimul joc cu mizã s-a consumat
tocmai în 2000, de asemenea la CE,

italienii câºtigând pe teren belgian cu
2-0, într-un meci din grupe. Cel mai de
curând, în toamna anului trecut, Bel-

gia a câºtigat un amical disputat la
Bruxelles, scor 3-1 (Vertonghen, De
Bruyne, Batshuayi / Marchisio).

Courtois – Denayer, Alder-
weireld, Vertonghen, J. Luka-
ku – Witsel, Nainggolan –

Mertens, De Bruyne, Hazard – R. Lu-
kaku. Selecþioner: Marc Wilmots.

Buffon – Barzagli, Bonucci,
Chiellini – Candreva, Parolo,
De Rossi, Giaccherini, Dar-
mian – Eder, Pelle. Selecþioner: An-
tonio Conte.

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).
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România a început Euro 2016
cu o ocazie uriaºã de gol ºi avea
sã confirme startul neaºteptat de
bun ºi în continuare. Pânã la urmã,
dacã ai ºansele de care a benefi-
ciat Bogdan Stancu în faþa Franþei
ºi nu marchezi mãcar o datã, e
greu sã pretinzi un deznodãmânt
favorabil. „Motanul” avea sã rate-
ze în debutul ambelor reprize oca-
zii care puteau aduce un rezultat
imens României pe Stade de Fran-
ce. Aºa cum anticipa Iordãnescu
ºi cum puþini au crezut, România
nu a intrat în teren doar cu ideea
de a se apãra. „Cocoºii” nu au cãl-
cat prea des în careul lui Tãtãru-
ºanu, fiindcã tricolorii au trudit
pentru fiecare metru pãtrat ºi au
arãtat cã pot sã ºi atace. Tãtãruºa-
nu a fost impecabil pânã sã fie

L’Equipe (Franþa) - „Jenatã în-
delung de o naþionalã a României
solidã ºi disciplinatã, Franþa a ter-
minat prin a se impune. Un rezultat
care îi lanseazã perfect pe Les Bleus
în misiunea lor de a câºtiga trofeul
pe teren propriu. Foarte rapid în
meci, jucãtorii lui Didier Des-
champs au avut confirmarea cali-
tãþilor defensive ale României, dar
ºi a capacitãþii sale de a specula
ocaziile sale rare. Astfel, în primele
minute, Stancu a dat frisoane tri-
bunelor. Presingul fãcut sus de tri-
colori ºi blocul lor compact i-au
fãcut pe Les Bleus sã lanseze acþi-
unile de la mare distanþã ºi sã redu-
bleze pasele”. 

Le Monde (Franþa) - „Afacerea
se putea termina foarte urât, dar s-a
încheiat minunat: echipa Franþei,
agãþatã mult timp de românii foarte
solizi în apãrare, s-a impus la mus-
taþã în meciul de deschidere. Un gol
somptuos al lui Payet în minutul 89
a oferit acest succes ºi trei puncte
preþioase pentru Les Bleus, laborioºi
dar þinuþi în ºah de penaltyul lui Stan-
cu dupã ce Giroud a deschis scorul.
Fãrã a fi lipsiþi de respect faþã de
designerii festivitãþii de premiere
care, aºa cum cere tradiþia, au ono-
rat geniul þãrii gazdã – în acest caz
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TTTTTricolorii au avut o prestaþiericolorii au avut o prestaþiericolorii au avut o prestaþiericolorii au avut o prestaþiericolorii au avut o prestaþie
consistentã în meciul de debut laconsistentã în meciul de debut laconsistentã în meciul de debut laconsistentã în meciul de debut laconsistentã în meciul de debut la
Euro 2016, jucând de la egal la egalEuro 2016, jucând de la egal la egalEuro 2016, jucând de la egal la egalEuro 2016, jucând de la egal la egalEuro 2016, jucând de la egal la egal
cu gazda ºi favorita, Franþa, care s-acu gazda ºi favorita, Franþa, care s-acu gazda ºi favorita, Franþa, care s-acu gazda ºi favorita, Franþa, care s-acu gazda ºi favorita, Franþa, care s-a
impus pe final, datoritã execuþiei deimpus pe final, datoritã execuþiei deimpus pe final, datoritã execuþiei deimpus pe final, datoritã execuþiei deimpus pe final, datoritã execuþiei de
excepþie a lui Payetexcepþie a lui Payetexcepþie a lui Payetexcepþie a lui Payetexcepþie a lui Payet

Franþa – România 2-1Franþa – România 2-1Franþa – România 2-1Franþa – România 2-1Franþa – România 2-1
Au marcat: Giroud 54, Payet 89 / B. Stancu 65.
Stade de France, spectatori: 75.000.
Franþa: Lloris 7 – Sagna 6, Rami 6, Koscielny 6, Evra 5 – Matuidi

6, Kante 6, Pogba 5 (Martial 77) 6 - Griezmann 5 (Coman 66) 6,
Giroud 7, Payet 8. (Sissoko 90+1). Antrenor: Didier Deschamps.

România: Tãtãruºanu 6 – Sãpunaru 6, Chiricheº 7, Grigore 7,  
Raþ 6 – Pintilii 7, Hoban 6 -  Ad. Popa 7 (Torje 82) 6, N. Stanciu 6
(Chipciu 72) 5, B. Stancu 7 - Fl. Andone 6 (Alibec 61) 6. Antrenor:
Anghel Iordãnescu.

cuprins de sindromul „Kenneth
Andersson-Dugarry”, care i-a
afectat pe Prunea ºi Stelea. Sãpu-
naru, cu tupeul sãu obiºnuit, ºi-a
revendicat banda dreaptã. Cuplul
de stoperi, Chiricheº-Grigore, a
fost cel din preliminarii, nu cel din
amicalele dinaintea turneului final.
Raþ a mai fost depãºit pe stânga,
dar mai bun decât ne aºteptam þi-
nând cont de vârstã ºi de faptul cã
nu a jucat în 2016. Pintilii a fost
poate cel mai bun jucãtor al nos-
tru, câºtigând net duelul cu Pog-
ba, iar Hoban l-a completat exce-
lent. Adi Popa a demonstrat cã-ºi
meritã locul în detrimentul lui Tor-
je, fiind prezent în joc în ambele
faze, cu o determinare remarcabi-
lã. Stanciu a fost mai discret, dar
a apãrut la rampã când era nevoie,

centrând pentru a doua mare oca-
zie a lui Stancu ºi provocând pe-
nalty-ul la Evra. Cu cele douã ra-
tãri uriaºe ºi lovitura de pedeapsã
transformatã, Bogdan Stancu a
fost cel mai vizibil tricolor pe Sta-
de de France, împãrþind cliºeul „în-
ger ºi demon” cu Tãtãruºanu. Flo-
rin Andone a fost extrem de activ
în jocul fãrã minge, agresiv, iar din
zbaterile au apãrut ºi ºarjele ofen-
sive ale coechipierilor, chiar dacã
nu a avut reuºite concrete. Kos-
cielny merita cel puþin un galben,
la care s-ar fi adãugat o loviturã
liberã de la marginea careului, dupã

intervenþia durã la atacantul Cor-
dobei. Alibec a intrat la 0-1 ºi când
a avut mingea a arãtat potenþial.
Torje a þinut isonul colegilor în cele
10 minute de care a beneficiat, sin-
gurul care nu avea ce cãuta pe te-
ren fiind Chipciu, nemotivat ºi de-
pãºit de miza partidei.

Urmeazã meciuri teroretic mai
uºoare pentru noi, dar în care ne-
ar putea deranja atât stilul de joc al
adversarilor, apropiat de al nostru,
ºi postura de „favoriþi la locul 2”,
pe care ne-o acorda selecþionerul
Elveþiei, Vladimir Petkovic, chiar
dupã victoria echipei sale. Dacã nu

vom gestiona bine aceste lucruri
ºi nu vom depãºi epuizarea fizicã
ºi psihicã dobândite dupã duelul cu
gazdele, riscãm ca de la 1 punct,
cât aveam în penultimul minut al
meciului cu Franþa, sã terminãm
grupa cu 0 puncte. Elveþia ºi Alba-
nia sunt cam de nivelul nostru, fapt
demonstrat în meciul direct, iar
motivaþia ºi determinarea tricolo-
rilor trebuie sã fie cel puþin la co-
tele arãtate vineri seara. Schimbãri
în primul „11” nu ar fi de sugerat,
însã trebuie sã fim mai eficienþi
dacã  sã pretindem un loc dincolo
de grupe.

Reacþiile presei internaþionale dupã Franþa – România 2-1Reacþiile presei internaþionale dupã Franþa – România 2-1Reacþiile presei internaþionale dupã Franþa – România 2-1Reacþiile presei internaþionale dupã Franþa – România 2-1Reacþiile presei internaþionale dupã Franþa – România 2-1

grãdini franceze, cancan, Tour Eif-
fel ºi David Guetta - , trebuie sã re-
cunoaºtem cã echipa României a fost
cea care a oferit primele frisoane de
la Euro în minutul 4, iar Lloris a sal-
vat cu o paradã jumãtate reflex, ju-
mãtate miracol” 

Le Figaro (Franþa) - „Cu stoma-
cul tare, Le Bleus au ieºit din capca-
na românilor. Brusc, Dimitri Payet se
ridicã. Stade de France se scoalã în
picioare ca ºi cum ar fi un singur om.
Pentru a aplauda un gol senzaþional.
În acest context social complicat, cu
teama de terorism, banda lui Des-
champs a început acest turneu în-
cântãtor într-o manierã frumoasã. În
dureri. În faþa unei echipe dificile, cu-
rajoase. Franþa a arãtat cã are un ca-
racter sacru. Dar a fost greu!” 

Le Parisien (Franþa) - „Le
Bleus au început Euro printr-un
succes nãscut în dureri în faþa Ro-
mâniei. Aceastã victorie nu poate
satisface în totalitate chiar dacã,
dintr-un punct de vedere strict con-
tabil, valoreazã greutatea ei în aur.
Pentru a-ºi susþine visul de cuceri-
re ºi a-ºi susþine idea destinului ei,
echipa Franþei va avea nevoie de
mai mult decât aceastã intrare în
scenã, uneori bâlbâitã, alteori încân-
tãtoare, în faþa unui adversar bine-
cunoscut. A fost nevoie de o sclipi-
re a lui Payet pentru a ieºi din pe-
rioada rea. În acel moment, fanii
români erau pe punctul de a-ºi co-
coþa cântecele pline de mândrie în
cerul senin de la Saint Denis. Le
Bleus arãtau neajutoraþi, lipsiþi de

idei, intrând în careul lui Tãtãruºa-
nu din întâmplare”.

The Mirror (Anglia):  „Româ-
nia a avut început în forþã meciul,
Stancu ºi Andone fiind agonizant de
aproape de a deschide scorul. A fost
un prim semnal pentru Franþa, dar
nu s-a oprit totul aici. Românii i-au
oferit o noapte de teste lui Des-
champs. Apãrarea lor, remarcatã
încã din calificãri, a fost bine orga-
nizatã, dar au surprins prin modul
în care au reuºit sã aducã imediat
oameni în atac. Echipa lui Iordã-
nescu nu a venit în Franþa doar pen-
tru a completa numãrul de echipe”.

 The Telegraph (Anglia) -  „La
arme, cetãþeni, aºa cum spune ve-
chiul cântec, ºi tocmai când pãrea
cã gazdele Euro-2016 nu reuºesc
nicicum sã gãseascã o breºã în în-
cãpãþânata baricadatã Românie,
vedeta nopþii de debut, Dmitri Pay-
et, a înscris spectaculos”

O Jogo (Portugalia) – “Franþa
tremurã, dar învinge România în
deschidere”

Le Derniere Heure (Belgia) –
“Când meciul se îndrepta spre o
remizã, o minge trimisã de Payet în
vinclu a a dus victoria Franþei, care
nu ºi-a justificat statutul de favori-
tã a competiþiei”

El Mundo Deportivo (Spania)
– “România a fost un adversar cu-
rajos, dar clasa” lui Payet a fost de
ajuns pentru Franþa”

AS (Spania) – “Franþa a des-
chis scorul prin Giroud, dar Româ-
nia nu s-a predat. Precum un invi-
tat extrem de vorbãreþ, care nu ºtie
sã plece de la petreceri, a insistat ºi
a reuºit sã egaleze din penalti. Doar
un jucãtor precum Payet, cineva cu
o valoare peste normã, a fost capa-
bil sã salveze o echipã a Franþei, care
a arãtat multe probleme”.

Sport (Spania) – “Payet a salvat
Franþa, iar România a arãtat cã nu a
venit în Franþa doar pentru turism”

Gazzetta dello Sport (Italia)
– “Lumea îl aºtepta pe Pogba sã
joace rolul lui Platini, pe Griezmann
sã fie cel din Champions League,
dar a fost nevoie de Payet pentru
a evita un debut nefericit pentru
Franþa. România este un adversar
greu de abordat de orice echipã,
iar Franþei i-a picat practic victo-
ria din cer. Pe România o ºtiam de
la acel 2-2 de la Bologna, nu le poþi
descifra jocul, care pare unul din
alte vremuri. Nu este un catenac-
cio, dar este un stil de joc care te
exaspereazã, nu-l înþelegi doar în
90 de minute”.


