
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8073marþi, 14 iunie 2016  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 5

- Înainte, Popescule, stãteam la
coadã la pâine ºi acum vãd cã stãm
la coadã la DNA. educaþie / 8

eveniment / 4

Piaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuãPiaþa Orizont, o ruinã perpetuã

33333 AD
MIN

ISTR
AÞI
E

p
a

g
in

aCraioviþa Nouã, cel mai mare cartier al Craiovei, se bazeazã pe o singurã piaþã. Cei peste 100.000 de
locuitori se aprovizioneazã, în fiecare zi, cu legume ºi fructe proaspete de la tarabele din Piaþa Big sau, dacã
îi þin nervi, iau autobuzul pânã în Piaþa Centralã, urmãtoarea cea mai apropiatã de zona lor. Ascunsã printre
blocuri, fosta Piaþã Orizont nu mai este decât o ruinã mâncatã de ruginã ºi invadatã de buruieni.

Cu BernardoCu BernardoCu BernardoCu BernardoCu Bernardo
BertolucciBertolucciBertolucciBertolucciBertolucci
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cinematograficecinematograficecinematograficecinematograficecinematografice

Cotidianul milanez „La Reppubli-
ca” a avut ideea, în sine salutarã, de
a consacra un substanþial spaþiu
genialului regizor Bernardo Berto-
lucci ºi uneia dintre cele mai con-
sistente capodopere ale sale care îºi
au primul reper în scandalosul „Ul-
tim tangou la Paris” ºi, probabil, în
„Ultimul Împãrat”. E vorba, fireºte,
de lunga peliculã cu titlul italian „No-
vecento” (din câte ºtiu, rãmas ca
atare în mai toate variantele subti-
trate) de la a cãrei lansare s-au îm-
plinit recent patru decenii…
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Ieri, a început sesiunea
de Bacalaureat, iunie/iulie
2016, unde s-au înscris
4.377 de candidaþi , vorbim
de competenþele lingvistice
în limba românã, pentru
celelalte probe numãrul de
solicitanþi fiind altul, în
conformitate cu metodolo-
gia. Dupã prima zi, rezulta-
tele sunt foarte bune,
excepþie fãcând o excludere
din examen a unui candidat.
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INS: Raportul

dintre pensionari

ºi salariaþi a fost

de 9 la 10,

în primul trimestru
Numãrul de pensionari a

scãzut în primul trimestru
cu 16.000 de persoane, la
5,2 milioane, iar pensia
medie s-a cifrat la 942 lei,
în creºtere cu 5,4% faþã de
trimestrul precedent. În
acelaºi timp, pensia medie
de asigurãri sociale de stat
a fost de 930 lei, iar rapor-
tul dintre pensia medie
nominalã netã de asigurãri
sociale de stat pentru limitã
de vârstã cu stagiu complet
de cotizare ºi câºtigul
salarial mediu net a fost de
56,4% (comparativ cu 54%
în trimestrul precedent), a
anunþat luni Institutul
Naþional de Statisticã.
Creºterea pensiei medii
reale faþã de trimestrul
precedent, calculat ca
raport între indicele pensiei
nominale pentru calculul
pensiei reale ºi indicele
preþurilor de consum, a fost
de 6,2%. Raportul pe total
dintre numãrul mediu de
pensionari de asigurãri
sociale de stat ºi cel al
salariaþilor a fost de 9 la
10, cu variaþii majore în
funcþie de zonã, de la 5
pensionari la 10 salariaþi în
Bucureºti la 17 la 10 în
judeþul Teleorman. De
asemenea, pensia medie de
asigurãri sociale de stat a
variat semnificativ la nivel
regional, ecartul dintre
valoarea minimã ºi cea
maximã depãºind 400 de
lei (748 lei în judeþul
Giurgiu faþã de 1179 lei în
Municipiul Bucureºti).
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Camera Deputaþilor a adoptat
ieri proiectul de hotãrâre pentru
revocarea lui Valeriu Zgonea cu
167 de voturi “pentru”, 32 “îm-
potrivã” ºi o abþinere, a declarat
preºedintele de ºedinþã, deputa-
tul PSD Florin Iordache, convo-
când Biroul Permanent pentru ale-
gerea unui preºedinte interimar.

Victor Ponta a declarat tot ieri
cã a discutat cu Liviu Dragnea
ºi cã intenþioneazã sã îºi depunã
candidatura pentru funcþia de

Iniþiativa prevede adãugarea a
cinci alineate la articolul 27 din
Legea 41/1994 privind organizarea
ºi funcþionarea SRR ºi SRTV, care
vizeazã deschiderea procedurii de
insolvenþã. Potrivit proiectului,
Consiliul de administraþie decide
intrarea în procedura insolvenþei cu
votul majoritãþii membrilor sãi ºi
formuleazã cererea de deschidere
a acesteia.

Cererea de deschidere a proce-
durii insolvenþei, semnatã de pre-

VVVVValeriu Zgonea îºi ia “La revedere”aleriu Zgonea îºi ia “La revedere”aleriu Zgonea îºi ia “La revedere”aleriu Zgonea îºi ia “La revedere”aleriu Zgonea îºi ia “La revedere”
de la funcþia din Parlamentde la funcþia din Parlamentde la funcþia din Parlamentde la funcþia din Parlamentde la funcþia din Parlament

Deputatul PSD Florin Iordache a fost desem-
nat ieri dupã-amiazã preºedinte interimar al

Camerei Deputaþilor, a anunþat secretarul PSD al
Camerei, Marcel Ciolacu, la finalul ºedinþei Birou-
lui Permanent care a avut loc dupã ºedinþa plenu-

lui în care a fost adoptat proiectul de hotãrâre
pentru revocarea lui Valeriu Zgonea.

preºedinte al Camerei Deputaþi-
lor în ºedinþa Comitetului Exe-
cutiv de marþi, dar ºi la Grupul
PSD din Camera Deputaþilor,
afirmând cã sperã ca liderul PSD
sã îl susþinã. “I-am spus (lui Li-
viu Dragnea-n.r.) cã intenþionez
ºi mâine ( n.r astãzi) la CEX ºi
miercuri ( n.r mâine) la grup sã
îmi depun candidatura pentru
(funcþia de preºedinte al Came-
rei Deputaþilor-n.r.). Am discu-
tat cu foarte mulþi colegi care

mi-au spus cã este bine pentru
PSD ºi pentru Parlament acest
lucru”, a precizat Victor Pon-
ta, întrebat dacã a discutat cu
Liviu Dragnea despre candida-
tura sa la ºefia Camerei Depu-
taþilor.

Fostul premier a spus cã a
discutat cu Liviu Dragnea pe

aceastã temã încã de acum o
lunã ºi jumãtate, afirmând cã spe-
rã ca preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, sã îl susþinã. “Vedem
mâine la vot. Eu sper sã mã sus-
þinã, în primul rând Liviu ºi apoi
ceilalþi colegi”, a rãspuns Victor
Ponta, întrebat dacã Liviu Drag-
nea îl va susþine.

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat ieri cã înlocuito-
rul lui Valeriu Zgonea la Camera
Deputaþilor va fi anunþat astãzi în

cadrul Comitetului Executiv Na-
þional al PSD, dar, pentru cã rãs-
punderea este a sa, ºi decizia îi
va aparþine. Întrebat despre cine
ar corespunde profilului de pre-
ºedinte al Camerei Deputaþilor,
printre numele vehiculate fiind
Victor Ponta ºi Florin Iordache,
liderul PSD a rãspuns cã nu îl va
propune ºef al Camerei pe cel
care ar fi mai potrivit pentru a-i
sta alãturi în campania pentru par-
lamentare. ‘’Eu îl pun pe fiecare
la locul lui. Ca într-o echipã. Dacã
eu am nevoie de cineva sã mear-
gã cu mine în campanie, sã mear-
gã cu mine în campanie electo-
ralã, nu o sã îi pun ciocãnelul în
mânã la Camerã sã stea sã dea
cuvântul la parlamentari’’, a ac-
centuat Dragnea, dând de înþeles
cã opþiunea sa nu este Ponta.

Proiectul lui Tãriceanu privind intrarea în insolvenþã
a TVR, adoptat tacit în Camera Deputaþilor

Camera Deputatilor a adoptat tacit proiectul de lege iniþiat
de Cãlin Popescu Tãriceanu care permite intrarea TVR în

insolvenþã, camera decizionalã fiind Senatul, care urmeazã sã
dezbatã acest proiect de lege. Potrivit siteului Camerei Depu-
taþilor, termenul de adoptare tacitã a acestui proiect era de 23

mai, fiind depus la Biroul Permanent pe 21 martie.

ºedinte-director general, va fi în-
soþitã de urmãtoarele documente:
ultima situaþie financiarã anualã ºi
balanþa de verificare pentru luna
precedentã datei înregistrarii ce-
rerii de deschidere a procedurii,
lista completã a tuturor bunurilor
debitorului, incluzând toate con-
turile ºi bãncile prin care debito-
rul îºi ruleazã fondurile - pentru
bunurile grevate se vor menþiona
datele din registrele de publicita-
te, lista numelor ºi adreselor cre-

ditorilor, oricum ar fi creanþele
acestora: certe sau sub condiþie,
lichide ori nelichide, scandente
sau nescadente, contestate ori
necontestate, arãtându-se suma,
cauza ºi drepturile de preferinþã,
lista cuprinzând plãþile ºi transfe-
rurile patrimoniale efectuate de
debitor în cele 6 luni anterioare
înregistrãrii cererii introductive,
contul de profit ºi pierdere pe anul
anterior depunerii cererii, o decla-
raþie prin care debitorul îºi aratã
intenþia de reorganizare, conform
unui plan prin restructurarea ac-
tivitãþii care nu va putea sã se re-
fere la închiderea sau desfiinþarea
studiourilor teritoriale ºi a emisiu-
nilor dedicate minoritãþilor naþio-
nale, o descriere sumarã a moda-
litãþilor pe care le are în vedere

pentru reorganizarea activitãþii ºi
dovada notificãrii organului fiscal
competent.

Potrivit proiectului, Consiliul de
administraþie îl desemneazã pe pre-
ºedinte-director general ca admi-
nistrator special. Dupã declanºa-
rea procedurii insolvenþei, Consi-
liul de Administraþie are atribuþii
privitoare la strategia ºi structura
programelor ºi supravegheazã res-
pectarea modului în care societa-
tea îºi îndeplineºte obligaþiile asu-
mate în schema de programe ºi în
licenþa de emisie eliberatã de CNA.
“Prin derogare de la prevederile
Legii 84/2014, cu modificãrile ul-
terioare, SRR si SRTv nu pot face
obiectul falimentului”, se mai ara-
tã în iniþiativa legislativã iniþiatã de
Cãlin Popescu Tãriceanu.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegerile locale 2016 vor rãmâ-
ne, pentru sociologi, în principal,
un scrutin mai greu de înþeles,
chiar la Dolj. Pe fondul unei cam-
panii electorale molcome, lipsitã de
orice efervescenþã, anostã în bunã
mãsurã, participarea la vot nu a
fost paradoxal inferioarã altor ale-
geri de acelaºi tip, iar rezultatele
concrete s-au structurat în drep-
tul celor douã mari partide - PSD
ºi PNL -, lângã acestea aºezân-
du-se timid ALDE, UNPR, PMP,
PSRO, PND. În Dolj  cei 1.341
de consilieri locali sunt distribuiþi
dupã cum urmeazã: 72 aparþin
alianþei PSD+UNPR, operabilã la

nivelul Craiovei, precum ºi locali-
tãþilor rurale Ciupercenii Noi, Pis-
cu Vechi, Brabova, Coþofenii din
Faþã, Pleniþa, Bratovoieºti, Ghin-
deni; 630 aparþin PSD, 399 - PNL,
62 - ALDE, 60 - UNPR, 49 -
PMP. O observaþie evidentã: pri-
marii cu notorietate, la nivelul lo-
calitãþilor, în care au fost aleºi, au
atras implicit ºi voturile pentru lis-
tele de consilieri locali cu aceeaºi
siglã. Din rândul acestora, mai
exact al consilierilor locali, se vor
desemna viitori viceprimari. La
nivelul Consiliului Judeþean Dolj,
social-democraþii deþinând un nu-
mãr de 25 de consilieri din 37, îºi

vor stabili, prin vot indirect, pre-
ºedintele. Fireºte, nu este ceva
nou, în tot ceea ce s-a întâmplat,
dar pe alocuri - Ciupercenii Noi,
Piscu Vechi, Sopot, Vârtop, Brã-
deºti, Cetate, Cãlãraºi, Vârvoru
de Jos, Ostroveni, Ghidici, Gân-
giova, Segarcea, Dãbuleni, Iºal-
niþa, Cârcea -, “opoziþia” la nive-
lul consiliilor locale menþionate,
conform ponderii reprezentanþi-
lor fiecãrei formaþiuni politice,
este de decor. ªi nu este vorba
doar de localitãþi cu primari so-
cial-democraþi - altminteri pre-
ponderente - ci ºi de localitãþi
unde legea o fac majoritãþile li-

berale (Bãileºti, Dãbuleni, Cas-
tranova). Cum s-a ajuns la o ase-
menea polarizare a votului poate
fi o temã de discuþie, la nivelul
liderilor partidelor din teritoriu.
Dacã intereseazã aºa ceva. Ori-
cum, se observã cu detaºare cã
votul pozitiv a fost preponderent.
Opþiunea nu a fost pregnant una
ideologicã, adicã între stânga ºi
dreapta, ºi victoria cumulatã PSD
ºi ALDE poate fi explicatã parþi-
al, prin alte cauze, în special prin
raportarea celor douã partide la
problematica libertãþilor cetãþe-
neºti. De ce reuºesc anumiþi can-
didaþi (Cetate, Vârtop, Brãdeºti,

Cãlãraºi, Vârvoru de Jos, Bãi-
leºti, Castranova, Podari, Iºal-
niþa, Cârcea) sã genereze un
adevãrat miraj în jurul lor, rã-
mâne o temã de reflecþie, mai
ales cã autoritatea lor, la nive-
lul localitãþilor menþionate, este
una de-a dreptul metafizicã. Co-
lectivitãþile nu se mulþumesc cu
puþin, în planul împlinirilor edili-
tar-gospodãreºti, atragerii fon-
durilor europene, sau a efortu-
rilor de branºare la reþelele de
canalizare ºi alimentare cu apã,
dar rãmân convinse de proprii-
le investiþii de încredere, pânã
la proba contrarie.

Oamenii privesc cu nostalgie
la platoul rãmas fãrã acoperiº
ºi spun cã acolo era odatã una
dintre cele mai bune pieþe din
cartier. Deºi nu era foarte mare,
la tarabele înghesuite sub aco-
periº se gãseau cam toate legu-
mele de care era trebuinþã în
casã, fãrã ca sã mai fie nevoie
sã strãbatã tot oraºul pentru

asta. ”Dacã aveai nevoie de o
legãturã de pãtrunjel proaspãt
sau de câteva cepe, atunci co-
borai din scara blocului ºi gãseai
aici, în piaþã. Vara se gãseau
pepeni ºi lubeniþe, iar toamnã
veneau comercianþii cu varzã.
Nu era chiar o piaþã mare, dar
era foarte bunã pentru noi, lo-
catarii din blocurile din jur”, spu-
nea ieri, un comerciant care, în
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o ruinã mâncatã de ruginã ºi invadatã de buruieni.
aºteptarea clienþilor, ieºise cu
scãunelul lângã magazin. Stâr-
nit de discuþie, privea ºi el cu
luare aminte spre scheletul pã-
rãsit de parcã atunci l-ar fi vã-
zut prima oarã.

Buruienile au invadat platoul
Fosta piaþã aratã acum rãu,

nici nu se mai cunoaºte cã ar fi

fost un spaþiu de vânzare. Pla-
toul de beton este spart în multe
locuri, iar prin crãpãturi au cres-
cut buruienile. Singura care se
mai pãstreazã este structura de
metal pe care se sprijinea aco-
periºul care a dispãrut cu totul.
Fierul ºi-a pierdut demult vop-
seaua, iar ploile ºi zãpezile din
iernile care s-au scurs au grãbit

rugina sã se instaleze. Oamenii
spun cã nu se ºtie cât de rezis-
tent mai este acum ºi cã nu ar fi
bine sã mai fie pãstrat deoarece
sunt copiii care îºi gãsesc de joa-
cã tocmai pe platoul acela. „Ar
fi trebuit sã vinã ºi sã îl demon-
teze, este mâncat de ruginã. Nu
ºtiu ce ar mai putea sã facã din
el”, spun oamenii. Profitând cã
spaþiul este gol, câþiva ºoferi ºi-
au luat totuºi inima în dinþi ºi au
parcat maºinile chiar sub sche-
letul acoperiºului.

A fost adjudecatã proiectarea...
La SC Pieþe ºi Târguri, Piaþa

Orizont figureazã, în continuare,
ca piaþã. Autoritãþile spun cã nu
a fost niciodatã radiatã, deºi oda-
tã s-a pus problema sã fie des-
fiinþatã din cauzã cã nu dispunea
de un spaþiu suficient pentru co-
merþ. S-a renunþat la idee ºi s-a
revenit la proiectul de reabilita-
re. La cum aratã acum, oricine
poate spune cã este nevoie de o
reclãdire din temelii astfel încât
locul pãrãsit sã-ºi recapete de-
numirea de piaþã. ”Pentru a reda
în funcþiune platoul agro-alimen-
tar al Pieþei Orizont, trebuie sã
refacem acoperiºul. Respectând
procedura legalã, am scos mai
întâi la licitaþie proiectarea ºi, din
cauzã cã nu s-a prezentat nici o
firmã, am fost nevoiþi sã o re-
luãm de trei ori pânã acum. De
aceastã datã, licitaþia a fost ad-
judecatã ºi vom avea un proiect
tehnic pentru acoperiº”, a decla-
rat Adrian Dinu, purtãtorul de
cuvânt al SC Pieþe ºi Târguri.

... urmeazã ºi execuþia!
Proiectarea pentru acoperiºul

Pieþei Orizont costã 4.000 de lei,
bani care provin de la bugetul SC
Pieþe ºi Târguri. Dupã ce va fi gata
proiectul tehnic, va urma o nouã li-
citaþie. De aceastã datã, pentru exe-
cuþie. Refacerea în sine a acoperi-
ºului va fi suportatã tot de la buge-
tul administraþiei pieþelor. Fiindcã au
primit mereu promisiuni, dar au aº-
teptat în zadar ca sã vadã o schim-
bare, oamenii nu mai cred nici acum
cã acest lucru se va întâmpla. „Au

mai promis cã ne vor reface piaþa,
dar nu a fost nimic pânã acum. Cre-
deþi cã o sã facã vreodatã?”, sunt
sceptici locatarii. Între timp, singu-
ra schimbare este în privinþa spaþii-
lor comerciale care înconjurau pla-
toul. Suprafeþele au fost scoase la
licitaþie de cãtre SC Pieþe ºi Târguri
ºi au fost cumpãrate de foºtii chi-
riaºi. Proprietarii de acum îºi vor
reface chioºcurile ºi se vor începe
sã facã un comerþ civilizat. Piaþa
Orizont mai are însã de aºteptat, fi-
indcã lucrurile se miºcã mai încet.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Motociclist mort în accident
la Bucovãþ

Un bãrbat de 58 de ani,
din comuna Bucovãþ, ºi-a
pierdut viaþa, în cursul zilei
de duminicã, dupã ce a
intrat cu motocicleta pe
care o conducea într-un
autoturism, din impact fiind
proiectat într-un gard.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, duminicã, în jurul orei
10.00, Marin D., de 58 de ani, din comuna Bucovãþ, în timp ce
conducea o motocicletã, pe DC 97 cãtre localitatea Palilula, în
dreptul unui imobil, nu a pãstrat o distanþã suficientã în mers faþã
de autoturismul condus, în faþa sa, în aceeaºi direcþie, de Lauren-
þiu C., de 25 de ani, din comuna Bucovãþ, intrând în coliziune cu
acesta. Dupã impact, motocicleta a fost proiectatã într-un gard
din ciment, iar în urma accidentului a rezultat decesul bãrbatului
de 58 de ani. În cauzã a fost întocmit dosar penal ºi se continuã
investigaþiile pentru a se stabili cu exactitate mecanismul de pro-
ducere a accidentului.

Microbuz cãutat de autoritãþile
italiene depistat la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã din
cadrul Punctului de Trecere
a Frontierei Calafat au
depistat un microbuz marca
Opel Movano pentru care
autoritãþile italiene emise-
serã o alertã de cãutare.

Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, vi-
neri, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat,
s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile de frontierã cetãþeanul
român Marius S., în vârstã de 27 ani, domiciliat pe raza judeþului
Dolj, la volanul unui microbuz marca Opel Movano, înmatriculat în
Italia. În urma verificãrilor specifice, poliþiºtii de frontierã au con-
statat cã autoturismul figureazã ca fiind bun cãutat pentru folosirea
ca probã în cadrul procedurilor penale, alertã introdusã de autoritã-
þile italiene. “Faþã de cele constatate, cetãþeanul român  a declarat
cã nu are cunoºtinþã despre situaþia autovehiculului, el fiind doar
ºoferul acestuia. Poliþiºtii de frontierã au întocmit în cauzã dosar
penal pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire , iar autovehiculul în
valoare de aproximativ 13.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul
S.T.P.F. Dolj pânã la finalizarea cercetãrilor”, a precizat subcomi-
sar Dãnuþ Rudãreanu, din cadrul Biroului de presã al STPF Dolj.

Viitori jandarmi, în practicã
la cele douã unitãþi din Craiova

Nouã elevi ai ªcolii Militare
de Subofiþeri Jandarmi „Grigo-
re Al. Ghica” Drãgãºani se aflã
la Inspectoratul de Jandarmi Ju-
deþean „Mihai Bravul” Dolj ºi
Gruparea de Jandarmi Mobilã
„Fraþii Buzeºti” Craiova pentru
a desfãºura stagiul de practicã,
în perioada 13.06 – 22.07.2016.
Cei 9 elevi - jandarmi, de anul I,
vor fi coordonaþi ºi îndrumaþi în
toatã perioada de tutori - jan-
darmi cu experienþã în activita-
tea profesionalã ºi vor participa la toate activitãþile desfãºurate de
aceºtia, urmãrindu-se realizarea obiectivelor ºi mãsurilor prevãzute
în programa stagiului de practicã. Conducerile I.J.J. Dolj ºi G.J.Mb.
Craiova le-au prezentat tinerilor elevi aspecte legate de specificul
celor douã unitãþi, atribuþiile, programul ºi misiunile desfãºurate de
jandarmi. Viitorii subofiþeri au fost repartizaþi în misiuni de ordine
publicã pentru a-ºi pune în practicã noþiunile teoretice dobândite în
timpul orelor de curs ºi pentru a cunoaºte ºi a-ºi însuºi cât mai bine
aspectele legate de munca de jandarm, urmând ca la sfârºitul pe-
rioadei, fiecare sã fie evaluat asupra modului de desfãºurare a sta-
giului de practicã. Acest stagiu de practicã are un caracter practic –
aplicativ ºi reprezintã un bun prilej de aplicare a cunoºtinþelor acu-
mulate în cursul anului ºcolar de cãtre viitorii absolvenþi ai ªcolii
Militare de Subofiþeri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drãgãºani.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii de
investigaþii criminale doljeni au fost
anunþaþi vineri, 10 iunie a.c., dupã-
amiaza, cã în satul Plosca, comu-
na Bistreþ, s-a petrecut o crimã.
Echipa de cercetare a ajuns la faþa
locului, în urma cercetãrilor stabi-
lindu-se faptul cã ªtefan Tranda-
fir, de 67 de ani, din localitate, pe
fondul consumului de alcool, s-a
certat cu soþia, Eugenia Trandafir,
de 66 de ani. Profitând cã femeia,
care stãtea întinsã în pat, era slã-
buþã, ªtefan a luat-o de o mânã ºi
de un picior, a ridicat-o în aer ºi a
trântit-o violent de podea, apoi a
plecat. O vecinã care venise în vi-
zitã a gãsit-o pe victimã jos, a stri-

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie - Secþia de
combatere a corupþiei au anunþat,
ieri, cã au instituit „mãsura asi-
guratorie a sechestrului asupra
sumelor de bani, în lei sau valu-
tã, aflate în conturi ale instituþii-
lor bancare, deþinute de inculpa-
ta Vasilescu Lia-Olguþa, primar
al municipiului Craiova, pânã la
concurenþa sumei de 902.516,29
lei, raportatã la cele trei infracþi-
uni de folosirea autoritãþii sau
influenþei în scopul obþinerii de
bani, bunuri sau alte foloase ne-
cuvenite, la cele patru infracþiuni
de luare de mitã ºi douã infracþi-
uni de spãlare de bani, reþinute în

Doljean arestat dupã ceDoljean arestat dupã ceDoljean arestat dupã ceDoljean arestat dupã ceDoljean arestat dupã ce
ºi-a ucis soþiaºi-a ucis soþiaºi-a ucis soþiaºi-a ucis soþiaºi-a ucis soþia

Un bãrbat de 67 de ani,
din comuna Bistreþ, satul
Plosca, a fost arestat preven-
tiv pe 30 de zile, în baza
mandatului emis pe numele
sãu de Tribunalul Dolj,
sâmbãtã dupã-amiaza.
Bãrbatul este acuzat cã i-a
rupt gâtul soþiei, în vârstã de
66 de ani, dupã ce, bãut fiind,
a luat-o din pat ºi a izbit-o
violent de podea. Acum este
cercetat pentru omor asupra
unui membru de familie.

gat la o altã vecinã, ºi apoi au anun-
þat descoperirea sunând la 112.
Medicii de pe ambulanþa sositã la
faþa locului n-au mai putut face
nimic altceva decât sã constate
decesul femeii, cadavrul fiind ridi-
cat ºi dus la morgã. În urma aut-
opsiei s-a stabilit cã aceasta sufe-
rise o fracturã de coloanã cervica-
lã, care îi fusese fatalã. ªtefan
Trandafir a fost reþinut vineri dupã-
amiazã, iar sâmbãtã, 11 iunie a.c.,
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj l-au prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru comite-
rea infracþiunii de omor asupra unui
membru de famili. Instanþa a ad-
mis propunerea ºi a dispus aresta-

rea preventivã pentru 30 de zile a
inculpatului: „Admite propunerea
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Dispune arestarea preven-
tivã a inculpatului Trandafir ªte-
fan pe o perioadã de 30 de zile,
începând de la data de 11.06.2016,
pânã la data de 10.07.2016, in-
clusiv. Cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului, din care suma
de 130 lei reprezentând onorariu
avocat oficiu, va fi viratã din fon-
durile Ministerului Justiþiei în con-
tul Baroului de Avocaþi Dolj. Cu
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu de
la 11.06.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

DNA a pus sechestru pe conturileDNA a pus sechestru pe conturileDNA a pus sechestru pe conturileDNA a pus sechestru pe conturileDNA a pus sechestru pe conturile
Olguþei VOlguþei VOlguþei VOlguþei VOlguþei Vasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craiovei

În dosarul în care sunt cercetaþi
pentru luare de mitã, folosirea
autoritãþii sau influenþei în scopul
obþinerii de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite ºi spãlare de
bani, procurorii DNA Bucureºti
au instituit sechestru pe conturile
primarului Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, dar ºi celorlalþi doi co-
inculpaþi din dosar, Radu Cosmin
Preda, administrator public al
Craiovei, ºi Elena Daniela Popescu,
reprezentant al Asociaþiei
„Pro Craiova”. 

sarcina inculpatei. Prin aceeaºi
ordonanþã s-a dispus mãsura asi-
guratorie a sechestrului asupra
sumelor de bani ºi asupra unor
imobile aparþinând inculpaþilor-
 Preda Radu Cosmin, administra-
torul public al Craiovei ºi Popes-
cu Elena Daniela, reprezentant al
unei asociaþii non profit, pânã la
concurenþa sumei de 568.291,37
lei, raportatã la infracþiunile de
complicitate la luare de mitã, in-
stigare la spãlare de bani, respec-
tiv spãlare de bani, reþinute în
sarcina celor doi inculpaþi. Aces-
te mãsuri asigurãtorii au fost dis-
puse de procurorii anticorupþie în
vederea confiscãrii speciale ºi

pentru garantarea executãrii chel-
tuielilor judiciare. Celor trei incul-
paþi li s-a adus la cunoºtinþã con-
þinutul ordonanþei privind dispu-
nerea mãsurilor asigurãtorii”,
dupã cum se aratã în comunicatul
DNA. Mãsura a fost luatã în dosa-
rul în care procurorii anticorupþie
au anunþat cã au început urmãri-
rea penalã împotriva celor trei in-
culpaþi pentru pentru luare de mitã
ºi folosirea autoritãþii sau influen-
þei în scopul obþinerii de bani, bu-
nuri sau alte foloase necuvenite,
cercetãrile fiind extinse ulterior ºi
cu privire la comiterea infracþiuni-
lor de spãlare a banilor, respectiv
instigare la spãlare de bani.
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Cotidianul milanez „La Reppublica” a avut
ideea, în sine salutarã, de a consacra un sub-
stanþial spaþiu genialului regizor Bernardo
Bertolucci ºi uneia dintre cele mai consis-
tente capodopere ale sale care îºi au primul
reper în scandalosul „Ultim tangou la Paris”
ºi, probabil, în „Ultimul Împãrat”.

E vorba, fireºte, de lunga peliculã cu titlul
italian „Novecento” (din câte ºtiu, rãmas ca
atare în mai toate variantele subtitrate) de la
a cãrei lansare s-au împlinit recent patru
decenii. Jurnalista, Arianna Finos, îl vizitea-
zã pe regizor în casa sa transformatã în stu-
diou din Trastevere, unde ºi-a petrecut pri-
ma parte a copilãriei, la bunici, printre copiii
de þãrani ºi cei ai proprietarilor de terenuri.

El, magicianul cinematografiei mondiale
ce-ºi începuse carierea ucenicind pe lângã
Pier Paolo Pasolini, prieten apropiat al tatã-
lui sãu, Atillio, la rându-i unul din importanþii
poeþi ai generaþiei post-montaliene, descrie,
pe larg ºi cu un calm apãsat nostalgic, cã
ideea acelei pelicule epopeice (cu o duratã
de cinci ore ºi conceputã în douã pãrþi, pe
modelul operei lirice) a pornit din aceastã
sufragerie, la sugestia unei date nu mai pu-
þin istorice. Se împlinea o cifrã rotundã de la
moartea lui Giuseppe Verdi, el însuºi deve-
nit, în cea de-a doua parte a existenþei sale,

Cu Bernardo Bertolucci din culiseleCu Bernardo Bertolucci din culiseleCu Bernardo Bertolucci din culiseleCu Bernardo Bertolucci din culiseleCu Bernardo Bertolucci din culisele
unei capodopere cinematograficeunei capodopere cinematograficeunei capodopere cinematograficeunei capodopere cinematograficeunei capodopere cinematografice

un localnic, jumãtate „boier”, jumãtate „þã-
ran”. Deja consacrat, Bernardo Bertolucci
ºi-a propus sã ilustreze Italia – politicã, so-
cialã, moralã, comportamentalã – pornind din
1900, anul morþii lui Verdi ºi pânã la 25 apri-
lie 1945, ziua eliberãrii de fascism, celebra-
tã, nu fãrã controverse, ºi astãzi.

„Ne-am gândit – mãrturiseºte regizorul
septuagenar asociindu-l ºi pe fratele sãu,
Giuseppe, la actul de moºire a filmului – sã
cuprindem perioada care merge de la 1900
la 1945 pânã în ziua Eliberãrii, 25 aprilie.
Vremea celor de la þarã e distribuitã pe ano-
timpuri. Astfel ne-am gândit la o lungã varã
pentru copilãrie. Pe urmã, protagoniºtii cresc
ºi se face toamnã. Soseºte fascismul, iarna,
filmul devine dark (sumbru, n.ns.) cu per-
sonajele Attila, Donald Sutherland ºi Regina,
Laura Betti, care sunt adevãraþi monºtri”.

Cine dintre cei ce-au vizionat, de-a lungul
celor patruzeci de ani de la premierã, poate
uita uºor acea distribuþie antologicã, de la
Burt Lancaster ºi Sterling Hayden, întruchi-
pând figurile celor doi „capi” de familii anta-
goniste, „boierul” ºi „argatul”, sau partituri-
le extraordinare ale foarte tinerilor, atunci, ºi
aproape necunoscuþi Gérard Depardieu ºi
Robert DeNiro, în drumul lor spre gloria de
mai târziu?

ªi cum mai toate capodoperele artei îºi
au „istoria” lor, mai mult ori mai puþin se-
cretã, sã reþinem, din confesiunile regizo-
rului aspectele de culise rãmase departe
de cinefili. Mai întâi, pentru rolul odraslei
þãrãneºti, prima opþiune a fost în favoarea
unui actor rus, mai bine-zis sovietic în acel
timp, însã oficialii moscoviþi au solicitat
ca precondiþie sã citeascã scenariul. Ber-
tolucci a refuzat, fireºte, adversar al ori-
cãrui fel de cenzurã, de care însã nu va
scãpa, paradoxal, nici dincolo de Atlantic,
de vreme ce chiar faimoasa reþea de dis-
tribuþie, Paramount, a refuzat preluarea
peliculei, acuzând, cum altfel, cã avea
„prea multe steaguri roºii”.

Dincolo de astfel de momente ce þin
de „bucãtãria” oricãrui film, regizorul de-
clarã cã, la nivelul mesajului, a urmãrit,
întâi de toate, sã-i dea o replicã, amicalã,
ca de la discipol la maestru, lui Pasolini
care continua, chiar în tulburii ani de dupã
revoltele din 68, sã denunþe ceea ce nu-
mea o transformare sociologicã ºi cultu-
ralã a Italiei, dintr-o þarã þãrãneascã într-
una consumistã.

„Voiam sã-i demonstrez cã acea inocen-
þã þãrãneascã pe care el o credea dispãrutã
exista încã. ªi cã þãranii emiliani reuºiserã

sã-ºi conserve, graþie socialismului, identi-
tatea lor culturalã”. ªi, apoi, voiam sã po-
vestesc marea utopie, revoluþia þãrãneascã
(…) ºi, pe deasupra, voia sã aducã ºi un
omagiu propriei sale copilãrii petrecute prin-
tre þãranii din lumea ce se regãsea în opera
poeticã a tatãlui sãu. De la ei a auzit, întâia
oarã, cuvântul de comunist. cu referire la
un vecin, activist anunþând în gura mare o
demonstraþie pentru a doua zi.

Dezvãluirea i-o fãcuse o fetiþã, cu care se
juca, spunându-i, printre altele, cã þãranii
revoltaþi urmau sã-i spânzure pe stãpâni de
crengile copacilor, nu însã ºi pe el, fiindcã
ar fi fost…comunist.

Sigur, Bernardo Bertolucci nu avea sã
devinã un comunist, socialist însã, da, se
recunoaºte, în ciuda faptului cã frustrãri-
le n-au lipsit ºi ele sunt cele care l-au de-
terminat sã renunþe la proiectul unui film,
în oglindã, care sã continue din 1945 pânã
la Jubileul din 2000, tot în cheia acelei
Utopii. Una, însã, cu siguranþã, pe dos. ªi,
astfel, probabil cã Pasolini, ucis în noiem-
brie 1975, s-ar fi simþit, din pãcate, re-
compensat. Apoi, a urmat, la rând, Aldo
Moro, ºi pentru regizor, încã de atunci „se
risipise posibilitatea de a visa în aceeaºi
manierã”.

ªi pentru cã 450 de ml de sân-
ge donat salveazã  vieþi, craiovenii
care vor sã dea o mânã de ajutor
celor aflaþi în suferinþã pe patul de
spital sunt aºteptaþi la Centrul Re-
gional de Transfuzii Sanguine Cra-
iova (CRTS), de luni pânã vineri,
între orele 8.00-12.00. La dispozi-
þia donatorilor sunt cadre medica-
le specialiste în domeniu ce res-
pectã cu stricteþe normele interna-
þionale de igienã în timpul actului
de donare.

Ca mãsurã de siguranþã pentru
pacienþii din spitale ce vor benefi-

Doar doi din o sutã de români doneazã sânge
Zilnic, în România, este necesarã o cantitate de o

mie de litri de sânge, iar la fiecare trei secunde un
pacient are nevoie de transfuzii. În România, însã
doar douã din o sutã de persoane obiºnuiesc sã done-
ze sânge. Prin urmare, nu de puþine ori cantitatea
colectatã se dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu
cererea foarte mare înregistratã de unitãþile sanitare.

cia de produsele prelevate, se efec-
tueazã ºi o serie de teste în labora-
toare de specialitate pentru a exclu-
de eventuala transmitere a unei boli
prin transfuzie. Din cantitatea de
sânge recoltatã se vor face prepa-
rate din sânge necesare pentru in-
tervenþiile chirurgicale, aºa cum ar
fi masa eritrocitarã, plasma conge-
latã sau concentratul trombocitar.
Condiþii pentru a dona

În cazul în care donatorul su-
ferã de o boalã transmisibilã, aces-
ta va fi informat asupra stãrii lui

de sãnãtate. În cadrul
acestei campanii, tinerii
studenþi cu un simþ cres-
cut al responsabilitãþii se
implicã activ pentru a arã-
ta cã le pasã de concetã-
þenii lor, mai ales cã este
vorba de studenþi care
vor deveni medici, deci
vor avea un contact per-
manent cu pacienþii.

Se urmãreºte cu
aceastã ocazie ºi infor-
marea populaþiei craiove-
ne, atât în rândul studen-
þilor, cât ºi a celorlalte ca-
tegorii, prin distribuirea de
pliante. Înainte de toate,
pentru a dona sânge cra-
iovenii trebuie sã îndepli-
neascã o serie de condi-
þii. Eligibile sunt doar per-
soanele cu vârsta cuprinsã între
18 ºi 50 de ani. Totodatã, donato-

rii trebuie sã aibã o stare de
sãnãtate bunã, sã fie odihniþi,
sã nu consume alcool cu 48
de ore înaintea donãrii, sã
aibã greutatea peste 60 kg, sã
nu sufere de afecþiuni pre-
cum hepatitã, TBC, malarie,
boli de piele, ulcer sau diabet
zaharat ºi sã nu figureze în
registrele medicale cu boli de
inimã. Persoana care doreºte
sã doneze sânge nu trebuie sã
fie alergicã sau sã fi donat
sânge cu 72 de zile înainte de
recoltare.

În dimineaþa recoltãrii de
sânge pot fi consumate cel
mult douã felii de pâine cu
margarinã ºi gem. De ase-
menea, trebuie consumate
multe lichide. Sunt interzise

în schimb alimentele bogate în
grãsimi ºi laptele. Nici fumatul
nu este recomandat înainte de a
dona sânge din cauza riscului de
lipotimie.
În sprijinul pacienþilor din spitale

Pentru a-i încuraja sã vinã la
Centrul de Transfuzii, donatorii
sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi:
ºapte bonuri de masã în valoare
totalã de 70 de lei ºi analize gra-
tuite în valoare de 100 lei pentru
depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/
SIDA ºi a leucemiei. De aseme-
nea, tot cu aceastã ocazie sunt
determinate hemoglobina, grupa
sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de
beneficii figureazã ºi o reducere
de 50% pe transportul în comun
timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Un beneficiu este acela cã do-
narea ajutã organismul sã-ºi îm-

prospãteze sângele ºi creºte imu-
nitatea. De asemenea, donarea de
sânge scade cu 30% riscul de pa-
ralizie ºi de accident vascular. În
urma donãrii, rezistenþa la trau-
matisme creºte, iar in cazul unui
accident, organismul se va re-
face mai uºor, fiind deja obiº-
nuit cu pierderea de sânge ºi în-
locuirea lui.

În Uniunea Europeanã se în-
registreazã anual peste 20 de mi-
lioane de donãri de sânge. În Ro-
mania, doar 2% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de
66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã exis-
tã o nevoie permanentã atât de
sânge ºi de preparate sangvine,
cât ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea
benevolã de sânge.

RADU ILICEANU
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În 31 mai 2016 a fost publicat
în Monitorul Oficial nr. 409, Ordi-
nul MADR nr. 817/30.05.2016,
care aduce unele modificãri ºi
completãri Ordinului MADR nr.
619/2015, ce aprobã criteriile de
eligibilitate, condiþiile specifice ºi
modul de implementare a scheme-
lor de plãþi care se aplicã în agri-
culturã în perioada 2015-2020.
Astfel, se permite fermierului di-
minuarea suprafeþei solicitate pen-
tru sprijinul cuplat la sãmânþa de
cartof, în cererea unicã de platã,
pe baza documentelor emise de
Inspectoratul Teritorial pentru Ca-
litatea Seminþelor ºi a Materialului
Sãditor. Totodatã, este reglemen-
tatã completarea prevederilor refe-
ritoare la actele în baza cãrora
funcþioneazã persoanele juridice,
care nu sunt înregistrate la Oficiul

Naþional pentru Registrul Comer-
þului, ºi prin care dovedesc cã des-
fãºoarã activitate agricolã.
S-a depãºit termenul limitã,
încep penalizãri!

Pentru anul 2016 s-a stabilit ca
datã limitã de depunere a cererilor
unice de platã ºi a modificãrilor la
acestea, 10 iunie. Cererile unice de
platã ºi modificãrile la acestea pot
fi depuse ºi dupã data de 10 iunie,
în termen de 25 de zile calendaris-
tice, cu penalitãþi, potrivit preve-
derilor art. 13 alin. (1) din Regula-
mentul delegat (UE) nr. 640/2014.
Solicitãrile depuse dupã aceastã
datã sunt inadmisibile, iar benefi-
ciarului nu i se acordã nici un fel
de platã sau de sprijin.

Un an mai organizat pentru fermieri,Un an mai organizat pentru fermieri,Un an mai organizat pentru fermieri,Un an mai organizat pentru fermieri,Un an mai organizat pentru fermieri,
în raporturile cu APIA Doljîn raporturile cu APIA Doljîn raporturile cu APIA Doljîn raporturile cu APIA Doljîn raporturile cu APIA Dolj

Pânã în prezent, la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã Dolj au fost procesate 39.088 de cereri de platã
aferente anului în curs. Pentru 2015, numãrul lor a urcat la
42.414. Scãderea actualã provine de la influenþa generatã de
procesul de comasare ºi de la declararea ca necultivat a
terenului, o singurã datã la cinci ani. Începând cu data de 10
iunie a.c., softul APIA va executa, din oficiu, o reducere a
sumelor cuvenite fermierilor, cu 1% pentru fiecare zi de
întârziere, pânã la data depunerii cererii de platã.

„Pânã la termenul impus de le-
gislaþie, deci fãrã a percepe fer-
mierilor penalizãri, la APIA Dolj s-
au înscris cu cereri de platã
39.088 fermieri. Numãrul este mai
mic, comparativ cu anul 2015,
când erau 42.414 fermieri înscriºi
cu cereri unice de platã. Scãde-
rea este fireascã pentru cã provi-
ne de la faptul cã, multe suprafe-
þe au fost comasate, iar declara-
rea terenurilor drept necultivate se
face o datã la cinci ani. Trebuie
sã precizãm cã, softul aplicaþiei cu
care opereazã APIA, va percepe
automat, de la data de 10 iunie
a.c., o penalizare de 1% pe zi de
întârziere din sumele cuvenite”,
ne-a precizat Laurenþiu Nicolae
Dãdulescu, director executiv al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã Dolj.

Peste 1.700 de fermieri supuºi
controalelor

Potrivit conducerii APIA Dolj,
sunt încã blocate la platã subven-
þiile pentru sectorul zootehnic,
sprijinul cuplat în sectorul vege-
tal ºi fermierii din eºantionul de
control. La nivelul Doljului, 1.725
de fermieri sunt supuºi verificã-
rilor întreprinse de specialiºtii
APIA. Existã suma de bani nece-
sarã sectorul zootehnic, dar pro-
cedura de a împãrþi fondurile pe
numãrul de capete este laborioa-
sã ºi întârzierile sunt fireºti, spun
specialiºtii APIA.

Structura centralã APIA infor-
meazã cã, numãrul total de bene-
ficiari autorizaþi la platã pentru

toate tipurile de fonduri (Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), Fondul European pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi Buget Naþional), în-

cepând cu data de 08.04.2016
ºi pânã în prezent este de
786.512. Suma totalã autori-
zatã la platã, pentru cererile
unice de platã depuse de fer-
mieri în Campania 2015, este
de 1,219 miliarde euro, res-
pectiv: FEGA – 966,67 mili-
oane euro, din care: - 255,44
milioane euro plãþi în avans
(efectuate în luna noiembrie
2015); - 711,23 milioane euro
plãþi regulare. FEADR+cofi-
nanþare de la bugetul naþional
- 162,25 milioane euro pen-
tru Mãsura 13 – “Plãþi pentru
zone care se confruntã cu
constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice” -
din PNDR 2014-2020; BU-
GET NAÞIONAL - 90,98 mi-
lioane euro pentru Ajutorul
Naþional Tranzitoriu în Sec-
torul Vegetal (ANT1).

În ce condiþii fermierii
pot modifica cererea

În anul calendaristic
2016, respectiv în pe-
rioada 01.01.2016 ºi
pânã în prezent, Agen-
þia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã
a efectuat plãþi pentru
toate schemele pe care
le implementeazã în
sumã totalã de 1,026
miliarde euro, astfel:
FEGA - 715,47 milioa-
ne euro; FEADR+co-
finanþare – 168,82 mi-
lioane euro; BUGET
NAÞIONAL - 142,28
milioane euro, din care:
90,98 milioane euro

ANT 1; - 49,12 milioane euro mo-
torinã; - 2,17 milioane euro cofi-
nanþare mãsuri de piaþã ºi pro-
movare produse agricole.

“Întârzierile la platã au fost ca-
uzate de complexitatea Politicii
Agricole Comune. Trebuie sã
avem în vedere elementele de si-
gurnaþã în alocarea fondurilor ºi
corectitudinea plãþilor. Mai trebu-
ie specificat cã, fermierii au la
dispoziþie 35 de zile sã-ºi modifi-
ce poziþionarea parcelelor, fãrã
penalizãri. Mãsurã se poate fo-
losi numai dacã, fie nu s-a pozi-
þionat corect parcelele, fie existã
suprapuneri; dar numai dacã fer-
mierii ºi-au închis cererea de pla-
tã pânã la data de 10 iunie a.c.”,
a mai precizat Laurenþiu Nicolae
Dãdulescu.
Modificãri pentru sectorul
zootehnic

Un alt avantaj oferit de noile
reglementãri în domeniu se mai
referã la abrogarea dispoziþiilor
potrivit cãrora, cuantumul per
cap, în cazul sprijinului cuplat la

taurinele din rase de carne ºi
metiºii acestora se acorda dife-
renþiat, astfel cã se creeazã posi-
bilitatea acordãrii unui cuantum
unitar pentru toate categoriile din
sectorul taurine de carne, sector
în declin ºi se doreºte a fi dez-
voltat cu prioritate evitându-se
abandonarea acestei activitãþi.

Sã mai reamintim cã, în cazul
în care producãtorul agricol folo-
seºte apã pentru irigaþii, odatã cu
depunerea cererii unice de platã
sau pânã la data-limitã de depu-
nere a acesteia trebuie sã prezinte
documente doveditoare ale drep-
tului de utilizare a apei pentru iri-
gaþii, respectiv: autorizaþia de uti-
lizare a apei pentru irigaþii elibera-
tã de cãtre Administraþia Naþiona-
lã “Apele Române”, calitatea de
membru al unei organizaþii a utili-
zatorilor de apã pentru irigaþii,
contractul de irigaþii al acesteia
încheiat cu Agenþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri Funciare sau con-
tractul de irigaþii încheiat între
beneficiar ºi Agenþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri Funciare, dupã caz.
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Oficialul european a subliniat cã
aceasta este “o mãsurã excepþio-
nalã, care reflectã dificultãþile cu

30 iunie, noul termen-limitã30 iunie, noul termen-limitã30 iunie, noul termen-limitã30 iunie, noul termen-limitã30 iunie, noul termen-limitã
pentru plãþile directepentru plãþile directepentru plãþile directepentru plãþile directepentru plãþile directe

Eurodeputatului PSD Victor
Boºtinaru a afirmat în plenul Par-
lamentului European faptul cã Uni-
unea Europeanã are tot interesul
sã sprijine relansarea economicã
ºi dezvoltarea Tunisiei, în contex-
tul în care, aceastã român a avut
loc într-o dezbatere privind acor-
darea asistenþei macrofinanciare
pentru Tunisia din partea Uniunii,
în prezenþa Vicepreºedintele Co-
misiei Europene pentru locuri de
muncã, creºtere economicã, in-
vestiþii ºi competitivitate, Jyrki
Katainen

Conform eurodeputatului Victor
Boºtinaru, atacurile teroriste ºi ris-
cul de noi atacuri teroriste afec-
teazã în mod grav economia aces-
tei þãri, dupã cum s-a spus deja.
Tunisia ºi-a pierdut mai mult iunie
2016de o treime din veniturile pro-
venite din turism anul trecut. Însã,

Uniunea Europeanã are tot
interesul sã sprijine relansarea

economicã ºi dezvoltarea Tunisiei

Atunci când ne referim la pro-
duse refurbished (recondiþionate)
trebuie menþionat faptul cã acestea
nu au fost folosite de cãtre consu-
matorii finali. Madd Electronics
Group s-a înfiinþat în 2002, având
ca domeniu de activitate comercia-
lizarea de echipamente IT refurbis-
hed ºi second-hand. De-a lungul
anilor, ºi-a câºtigat reputaþia de a fi
unul dintre cei mai serioºi furnizori
de servicii IT complete din Cluj
Napoca ºi nu numai. Compania are
o cifrã de afaceri de peste 2 milioa-

Comisarul european pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã Phil Hogan a confirmat prelungirea termenului pânã
la care statele membre pot efectua plãi directe, fãrã redu-
ceri ale ratei de rambursare. Astfel, noul termen-limitã
pentru plãþile directe este 15 octombrie, în loc de 30 iunie.

care unele agenþii de plãþi s-au
confruntat în primul an de imple-
mentare a noii politici agricole

comune (PAC). Ea înseamnã o
flexibilitate fãrã precedent din par-
tea Comisiei Europene ºi,  pe baza
nivelurilor actuale de plãþi, ar pu-
tea genera economii în valoare de
milioane de euro pentru acele sta-
te membre sau regiuni, ºi agricul-
torii lor, care nu au efectuat plãþi-
le pânã la data de 30 iunie. Por-
nind de la discuþiile avute cu un
numãr de state membre ºi regiuni,
am încrederea cã aceastã mãsu-
rã, care foloseºte toate mijloacele
posibile la dispoziþia Comisiei, în-
deplineºte în totalitate nevoile
acestora în termeni de flexibilita-
te maximã ºi garantarea rambur-
sãrii integrale a valorii plãþilor.”
Facturile restante au prioritate

Iniþiativa comisarului Hogan
vine ca rãspuns la dificultãþile cu
care unele state membre sau re-
giuni se confruntã în finalizarea
plãþilor, înainte de data-limitã de

30 iunie. În conformitate cu nor-
mele europene, pentru plãþile efec-
tuate dupã aceastã datã se aplicã
reduceri ale ratei de rambursare
de 10% (pentru cele efectuate în
luna iulie), 25 % (august) ºi 45
% (septembrie). Prezenta deroga-
re, care poate fi aplicatã numai la
nivelul statelor membre, înseamnã
cã plãþile pot fi fãcute ºi dupã 30
iunie, fãrã reducerile sus-menþio-
nate. Comisarul european a adãu-

gat, luând în considerare dependen-
þa de plãþile directe pe care mulþi
fermieri o au, în special din cauza
dificultãþilor actuale de pe piaþã cu
privire la fluxul de numerar, cã
aceastã derogare nu trebuie sã fie
folositã ca o scuzã pentru a înce-
tini ritmul de efectuare al plãþilor ºi
a cerut agenþiilor de plãþi sã acor-
de prioritate celor restante, în sco-
pul de a maximiza efectuarea lor
pânã la 30 iunie.

în ciuda acestei situaþii grave, re-
giune ºi avem tot interesul sã aju-
tãm Tunisia ºi poporul tunisian.

„Uniunea Europeanã a oferit
deja sprijin financiar ºi tehnic
acestei þãri. Acest lucru va trebui
sã fie completat prin adoptarea
unui acord de liber schimb ºi spri-
jin cu tãrie ideea unor relaþii asi-
metrice suntem de acord cã Tu-
nisia ne aratã singurul exemplu de
tranziþie democraticã de succes
din puternice cu Tunisia, în avan-
tajul acestei þãri. În final, nu pot
sã vã spun decât cã, încã o datã,
Europa trebuie sã trimitã cât de
repede aceºti bani cãtre poporul
Tunisian ºi cer bãncilor europene
sã identifice activele lui Ben Ali
pentru a le înapoia poporului tu-
nisian” a conchis vicepreºedinte-
le social-democraþilor europeni
pentru politicã externã.

Economii de pânã la 80% la achiziþiaEconomii de pânã la 80% la achiziþiaEconomii de pânã la 80% la achiziþiaEconomii de pânã la 80% la achiziþiaEconomii de pânã la 80% la achiziþia
de echipamente IT recondiþionatede echipamente IT recondiþionatede echipamente IT recondiþionatede echipamente IT recondiþionatede echipamente IT recondiþionate

Costurile relativ ridicate
ale echipamentelor IT noi
pot fi reduse semnificativ
prin achiziþia unora care au
fost recondiþionate (refur-
bished). Produsele IT
refurbished sunt echipa-
mente trecute printr-un
sistem de selecþie, testare
ºi ambalare conform unor
standarde specifice, având
preþuri mai mici cu 30 –
80% comparativ cu acelaºi
produs în stare nouã.

ne euro pe an ºi o echipã formatã
din 24 de angajaþi repartizaþi la se-
diul principal din Cluj-Napoca ºi in
punctele de comercializare din Bu-
curesti ºi Iaºi. „Compania noastrã
a crescut ºi se simþea nevoia unui
sistem complex care sã acopere tot
ceea ce avem nevoie în materie de
sistem informatic ERP. Am ales
soluþia furnizatã de Transart, B-
ORG ERP, aceasta fiind personali-
zatã ºi integratã cu platforma de
comenzi on-line pentru a putea efi-
cientiza fluxurile de lucru ºi a asi-

gura un grad ridicat al serviciilor
oferite clienþilor noºtri.” a declarat
Eduard Narita, Manager – Madd
Electronics Group.
„Calitatea produselor este
garantatã ºi de partenerii pe
care-i susþinem”

Începând cu 2011, Madd Elec-
tronics este membru în programul
MAR (Microsoft Authorized Refur-
bisher), fiind de altfel premiatã în
cadrulMicrosoft Refurbisher Video
Competition. Doar douã firme din
România au întrunit standardele de
calitate ºi au fost acceptate în acest
program, ceea ce înseamnã cã pe
toate echipamentele recondiþionate
comercializate se poate preinstala
software licenþiat Microsoft. „Cali-
tatea produselor este garantatã ºi de
partenerii pe care-i susþinem în di-
verse proiecte sociale sau artistice.
Printre evenimentele în care ne-am
implicat putem aminti: TIFF (par-
tener tehnologic din anul 2007),
UNTOLD Festival, TEDx Cluj,
TEDx Eroilor, ComiCon, Polisport,
Polihack”, a precizat Narita.
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A început „maturitatea” pentru absol-
venþii clasei a XII-a ºi pentru cei care, în
anii precedenþi, au trecut prin clasele li-
ceale, dar, din diverse motive, nu au putut
lua „BAC-ul”. La prima probã, au fost
înscriºi 4.377 de candidaþi. „Sunt 43 de
centrae de susþinere a examenului, iar la
Seminarul Teologic susþinerea probei va
începe pe 14 iunie. În celelalte, se va
merge conform graficului, adoptat de fie-
care centru în parte, astfel încât, pe 15
iunie, la finalizare, sã putem vorbi de re-
zultate. Sperãm sã avem cât mai mulþi
promovaþi, ºi fiind vorba de probe orale,
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Ieri, a început sesiu-

nea de Bacalaureat,
iunie/iulie 2016, unde
s-au înscris 4.377 de
candidaþi , vorbim de
competenþele lingvisti-
ce în limba românã,
pentru celelalte probe
numãrul de solicitanþi
fiind altul, în conformi-
tate cu metodologia.
Dupã prima zi, rezulta-
tele sunt foarte bune,
excepþie fãcând o
excludere din examen
a unui candidat.

cele mai bune calificative sã fie apropia-
te de maximum. Din pãcate, am avut ºi
un caz nefericit; la Colegiul Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan”, unul dintre
elevi a fost eliminat, deoarece , în timpul
examenului, i-a sunat telefonul mobil.
Vom merge în licee ºi vom observa cum
se desfãºoarã examinarea”, a precizat
prof. Lavinia Elena Craioveanu, in-
spector general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Patru fete cu o speranþã
La cca. 200 de metri de sediul ISJ,

Colegiul Naþional „Elena Cuza”, exame-
nul era în toi. Elevii ieºeau, unul dupã
altul, din sãlile de examen, ºi aveau zâm-
bete pe faþã. Am reuºit sã vorbim cu un
grup format din patru fete, care, pe lân-
gã cã sunt frumoase, sunt ºi deºtepte.
Nu au inhibiþii, nu au rezerve, sunt con-
ºtiente de ceea ce pot. Douã dintre ele
-  Daniela Ungureanu ºi Maria Un-
gureanu, fãrã niciun fel de grad de ru-
denie între ele, vor sã urmeze cursurile
Academiei de Poliþie „Alexandru Ioan
Cuza” ºi ºi-au ales, drept cea de-a treia
materie de „Bac” , „Logica”. Lîngã ele

se afla Elena Þîrcomnicu, care ºi-a
ales , tot pentru ultima probã, economia,
dorind sã urmeze cursurile Facultãþii de
Drept , din cadrul Universitãþii din Bu-
cureºti, iar cea de-a IV-a, Elena Ste-
rian, ºi-a dorit „Logica”, însã este un
caz aparte, dacã se poate spune aºa, ea
dorind sã urmeze cursurile Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, ºi
care , dat fiind ineditul, ne-a precizat:
„Nu trebuie sã se mire nimeni, deoare-
ce, peste tot, este nevoie se logicã”.
Nimic nu este mai adevãrat...

CTISTI PÃTRU

Elevii de la clasele gimnaziale ale ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova au pregãtit pentru as-
tãzi, ora 14.00, o salatã uriaºã. Astfel,
fructe de toate felurile (mere, pere, kiwi,
cireºe, banane, portocale, caise º.a.) vor
fi delicat tãiate ºi aºezate în castronaºe
speciale. Ele vor fi apoi oferite tuturor
copiilor din clasele a V-a – a VIII-a ce
doresc sã deguste o hranã despre care
nutriþioniºtii afirmã cã... dezvoltã ºi in-
teligenþa. Iniþiativa aparþine directorului
Camelia Buzatu, care spune cã îºi iu-
beºte foarte mult elevii ºi care, înainte
de vacanþa mare, intenþioneazã sã invi-
te deopotrivã pãrinþii ºi copiii ºcolii la a
mânca sãnãtos întreaga varã ºi chiar pe
mai departe. Tot între iniþiativele ce anun-
þã venirea vacantei mari se regãseºte ºi
Balul mascat care va fi organizat în ziua

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”:
Salatã uriaºã pentru copiii inteligenþiSalatã uriaºã pentru copiii inteligenþiSalatã uriaºã pentru copiii inteligenþiSalatã uriaºã pentru copiii inteligenþiSalatã uriaºã pentru copiii inteligenþi

de 22 iunie, când elevii sunt invitaþi sã participe ºi sã
câºtige premii pentru cel mai reuºit costum.

 În România, cu sprijinul Minis-
terului Educaþiei Naþionale, s-a în-
ceput un program de atragere a ti-
nerilor în fazele de dezbatere pe
teme de interes general. „Pentru
elevi, „Tinerii dezbat ” se consti-
tuie în cel mai amplu program de
discuþii între tineri. Se poate vorbi
despre o Olimpiadã a înþelegerii ºi
promovãrii valorilor democratice,
prin dezbateri argumentate, un
exerciþiu al unei atitudini deschise
cãtre diferenþe sociale, etnice ºi de
gen. Aici, în cadrul proiectului,
putem creºte specialiºtii ºi cetãþe-
nii de mâine. Este o competiþie cât
se poate de complexã, care, pe lân-
gã fazele locale, trece ºi prin cele
regionale, pânã a ajunge în marea
finalã. Astfel, la cea zonalã, au par-

Douã echipaje în primele din þarã
În perioada 10 – 12 iunie 2016, la Zalãu, s-a desfãºurat etapa

naþionalã a Concursului „Tinerii dezbat”. Judeþul Dolj s-a pre-
zentat cu douã echipaje, câºtigãtoarele fazei zonale desfãºurate
la Slatina: cele aparþinând Liceului „Independenþa” Calafat ºi
Colegiului Naþional „Elena Cuza” din Craiova. Fiecare grup a fost
format din câte trei elevi ºi un profesor îndrumãtor. Cele douã
„team-uri” s-au clasat în primele 16 la nivel naþional.

ticipat, pe lângã echipele care s-au
calificat , la Zalãu, ºi cele ale Cole-
giului Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova , Liceului Teoretic „Tudor
Arghezi” din Craiova ºi Colegiului
Naþional „Carol I” din Craiova.
Toate ºcolile sunt încurajate sã
participe la astfel de programe,
prin Inspectoratele ªcolare Jude-
þene, iar, noi, la Dolj, suntem bu-
curoºi cã am dus în finalã douã
entitãþi de învãþãmânt. Aceºti tineri
care au participat la competiþie au
avut posibilitatea sã discute pe di-
verse teme, de la studiul religiei
pânã la voluntariat”, a precizat
prof. Ani Drãghici, inspector de
specialitate în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Potrivit organizatorilor, „Cara-
vana culturalã – Muzeul în cã-
lãtorie” „este un atelier de des-
cusut lumi, cãci vom experimen-
ta prin inventarea de poveºti ºi
legende viaþa imaginarã alãturi de
arici, broscuþe, urºi koala, gira-
fe, vom descoperi prin compa-
raþia cu satul tradiþional românesc
legãtura dintre naturã ºi specifi-
cul identitãþii comunitãþilor tradi-
þionale”. Copiii de la Centrului
social „Best Life” al Arhiepisco-
piei Craiovei vor (re)descoperi
animalele fantastice din satul de
odinioarã, vor înþelege simbolu-
rile arhaice în care s-au transfor-

„Caravana culturalã –„Caravana culturalã –„Caravana culturalã –„Caravana culturalã –„Caravana culturalã –
Muzeul în cãlãtorie”Muzeul în cãlãtorie”Muzeul în cãlãtorie”Muzeul în cãlãtorie”Muzeul în cãlãtorie”

Muzeul Olteniei, alãturi de copiii Centrului social „Best
Life” al Arhiepiscopiei Craiovei, vã invitã astãzi, ora 13.00,
în spaþiul interactiv de la Secþia de Etnografie (Casa Bã-
niei), sã experimentaþi în cadrul atelierelor mobile „Cara-
vana culturalã – Muzeul în cãlãtorie” joaca de-a timpul ºi
poveºtile fabuloase ale bunicilor noºtri despre animalele
arhaice ale lumii. De altfel, pe tot parcursul anului mu-
zeul deruleazã ateliere cultural-educative, propunându-ºi
stimularea interesului copiilor, tinerilor ºi adulþilor pen-
tru tradiþiile populare, istorie ºi ºtiinþele naturii.

mat acestea ºi, cu imagi-
naþie ºi creativitate, vor
reprezenta cromatic aces-
te lumi.

«Fiecare pânzã pictatã
îi va face pe cei mici sã îºi dez-
volte propriul univers, cãci, aflân-
du-se la începutul atelierelor ºi al
„vorbelor” cu bunii ºi strãbunii
noºtri, vor începe drumul iniþiatic
al cunoaºterii, care le va oferi pe
toatã perioada vacanþei de varã
ocazia de a participa la atelierele
creative, pentru a afla poveºti de-
spre lut, despre simboluri arhaice
din broderia þãrãneascã, dar ºi
meºteºuguri de fabricare a mãºti-
lor tradiþionale din lumea satului»,
se menþioneazã într-un comunicat
de presã al muzeului.

Proiectul educativ „Caravana
culturalã – Muzeul în cãlãtorie”

oferã oportunitãþi de explorare a noi
metode educaþionale, creative,
non-formale, pentru persoanele cu
deficienþe/dizabilitãþi (de tip medi-
cal boli oncologice, psihice, dege-
nerative neuro ºi/sau motorii, au-
tism, deficienþe verbale, auditive ºi
etc.) ºi grupurilor vulnerabile (co-
pii cu pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate, persoane aflate în re-
cluziune socialã, persoane vârstni-
ce instituþionalizate în cadrul cã-
minelor de bãtrâni, romi, persoane
aflate în regim de detenþie etc.).
Materialele utilizate în cadrul ate-
lierelor sunt special concepute/cre-
ate de muzeografi (kit-uri educaþi-
onal-muzeale), fiind adecvate ne-
voilor ºi solicitãrilor utilizatorilor ºi
de naturã a contribui la dezvolta-
rea inteligenþei creative,  educarea
artisticã a beneficiarilor.

Actriþa Daniela Io-
nescu va participa vi-
neri, 17 iunie, la Sibiu
Fringe Festival cu per-
formance-ul „Un om
tãiat în douã de o fe-
reastrã”. Reprezenta-
þia va avea loc de la ora
18.00, într-un spaþiu
neconvenþional – ºura
din Rãºinari. Concep-
tul a pornit de la poemele lui André Breton, eseist ºi teoretician al supra-
realismului, traduse din limba francezã de Petriºor Militaru.

Prima reprezentaþie a performance-ului a avut loc pe 19 februarie a.c.,
la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, în cadrul manifes-
tãrii „Hommage a Andre Breton”, cu ocazia sãrbãtoririi a 120 de ani de la
naºterea acestuia. „Performance-ul pãstreazã atmosfera creatã de poe-
me, atmosferã în care realitatea se confundã cu visul. Vis, realitate, sub-
conºtient care invadeazã conºtientul, fantezie, hazard obiectiv? Acestea
toate ºi în plus tot ce poate trezi în sensibilitatea spectatorului simþãminte
contradictorii, poate angoasã, poate tristeþe, poate libertate totalã”, spune
Daniela Ionescu.

Anul trecut, actriþa împreunã cu Cãtãlin Miculeasa, student în anul al
III-lea la Departamentul de Artã Teatralã din cadrul Universitãþii din Cra-
iova, au fost selectaþi pentru Sibiu Fringe Festival cu piesa „Între Duoi”
(comedie într-un act, în versuri) de Traian Demetrescu, a cãrei primã
reprezentaþie a avut loc pe 3 noiembrie 2014, în Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.

Actriþa Daniela Ionescu participã,
din nou, la Sibiu Fringe Festival

Fundaþia Pentru Comunitate în
colaborare cu MOL România
anunþã ediþia a XI-a a Programu-
lui MOL de promovare a talente-
lor, la care se pot înscrie elevi
nãscuþi între anii 1998 ºi 2008,
inclusiv, ºi echipe de sportivi
sau ansambluri artistice de la
ºcoli, licee, cluburi sportive sau
de expresie artisticã din Româ-
nia, cu elevi din categoria de
vârstã sus menþionatã, care au
obþinut rezultate foarte bune la
concursuri naþionale ºi interna-
þionale în domeniul sportiv sau
cel artistic ºi au nevoie de spri-
jin material pentru dezvoltarea
ºi continuarea carierei.

Sprijin financiar pentru tineri talentaþiSprijin financiar pentru tineri talentaþiSprijin financiar pentru tineri talentaþiSprijin financiar pentru tineri talentaþiSprijin financiar pentru tineri talentaþi

Pânã sâmbãtã, 18
iunie, tineri între 8 ºi 18
ani sau echipe de sport,
ansambluri artistice cu

membri din aceastã
categorie de vârstã se

pot înscrie în Programul
MOL de promovare a

talentelor – ediþia a XI-a,
prin care se oferã sprijin

financiar celor cu rezulta-
te bune la sport ºi la
arte. Fondul total de
sponsorizãri este de

350.000 lei. Ghidul
programului ºi formula-

rele de aplicare se
gãsesc pe site-urile

www.pentrucomunitate.-
ro ºi www.molromania.ro.

Un solicitant poate sã obþinã fi-
nanþare în valoare maximã de
10.000 lei fie pentru achiziþionare
de materiale, echipament, instru-
mente sau alte produse necesare
pregãtirii solicitantului în vederea
obþinerii de performanþe în dome-
niul sportiv sau artistic (nu se ac-
ceptã solicitãrile de achiziþionare a
unor mijloace fixe pentru dotarea
sãlilor de sport), fie pentru acope-
rirea cheltuielilor de transport pen-
tru participanþi, ca sã poatã ajunge
la concursuri internaþionale ºi na-
þionale, antrenamente, tabere de
antrenament, cantonamente, res-
pectiv competiþii, tabere de profil,
cursuri, expoziþii, concerte.

Dosarul de participare se va tri-
mite într-un singur exemplar prin
poºtã, la adresa Fundaþia Pentru
Comunitate, 400603 Cluj, bulevar-
dul „21 Decembrie 1989”, nr. 77,
et. I, The Office C, cu menþiunea
pe plic „Programul MOL de pro-
movare a talentelor”. Termenul-li-
mitã de depunere a documentaþiei
(data expedierii poºtale) este 18
iunie 2016. Dosarele complete vor
fi evaluate de un juriu de speciali-
tate format din personalitãþi ale lu-
mii sportive ºi artistice, care va
acorda punctajul în funcþie de per-
formanþele, respectiv situaþia so-
cialã a participanþilor. Rezultatele
vor fi publicate pe site-urile

www.pentrucomunitate.ro ºi
www.molromania.ro pânã la data
de 15 august 2016, iar câºtigãtorii
vor fi înºtiinþaþi în scris pânã pe
30 august 2016.

Informaþii ºi detalii suplimenta-

re se pot obþine sunând la numãrul
0752.01.87.60 (în zilele lucrãtoa-
re, între orele 10.00-17.00) sau
scriind pe adresa de email talen-
te@pentrucomunitate.ro.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Organizatã în perioada  26 mai – 3 iulie,
stagiunea estivalã a Filarmonicii „Oltenia” con-
tinuã cu un recital de pian susþinut de tânãrul
Ieronim-Cosmin Gugu. Evenimentul va avea
loc mâine, 15 iunie, de la ora 19.00, în sala
instituþiei, ºi va propune spre audiþie Sonata
nr. 23 în Fa minor, op. 57, „Appassionata”
de Ludwig van Beethoven, Sonata nr. 2 în Sol
diez minor, op. 19 (Sonata-Fantezie) de Alek-
sandr Skriabin ºi Kreisleriana, op. 16 (opt fan-
tezii) de Robert Schumann. Intrarea publicu-
lui este liberã.

Tânãrul pianist bucureºtean, nãscut în anul
1991, ºi-a fãcut debutul ca solist concertist
la vârsta de 20 de ani, cântând Concertul nr.
1 în Do major de Ludwig van Beethoven.
Pregãtirea muzicalã o datoreazã învãþãmân-
tului vocaþional din capitalã, absolvind Uni-
versitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti
(licenþã), actualmente fiind student-masterand la ace-
eaºi instituþie de învãþãmânt superior, clasa prof. univ.
dr. Vlad Dimulescu. Virtuþile sale pianistice au fost

Recital susþinut de pianistul Ieronim-Cosmin
Gugu, cu acces liber pentru public

apreciate cu prilejul unei serii de recitaluri prezentate
pe scene din Râmnicu Vâlcea, Bucureºti, Sibiu, Oneºti,
Bârlad, dar ºi din Bruxelles.

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” vã invitã mâine, 15 iunie,
ora 12.00, la simpozionul cu tema
„Brâncuºi în filatelie. Brâncuºi la
Petroºani. Brâncuºi ºi sexul fru-
mos”. Evenimentul este organizat
de Asociaþia Veteranmont România,
coordonatã de Constantin Brânzan,
ºi susþinut de un grup de experþi
din cadrul Clubului „Petro Agua”
din Petroºani, sub conducerea lui
Ovidiu Rizopol. Organizatorii pre-
gãtesc pentru publicul craiovean ºi
o videoproiecþie cu etapele execu-
þiei elementelor ce au compus mo-
numentul „Coloana infinitã” de la
Târgu Jiu, precum ºi o ineditã ex-
poziþie a Asociaþiei Veteranmont
structuratã pe trei paliere distincte:
20 de imagini cu cele mai frumoa-
se zone din România, „România în ilustratele vremii” – câte cinci vederi
pentru fiecare judeþ, 20 de diplome deosebite emise sau primite de Aso-
ciaþie în ultimii ani.

Simpozion pe tema operei ºi vieþii
sculptorului Constantin Brâncuºi



10 / cuvântul libertãþii marþi, 14 iunie 2016externeexterneexterneexterneexterne

Preºedintele Consiliului Eu-
ropean, Donald Tusk, a decla-
rat cã ieºirea Marii Britanii din
UE ar fi o contraloviturã geo-
politicã pentru statul britanic
ºi cã o nouã relaþie între Ma-
rea Britanie ºi UE ar fi posibilã
în ºapte ani în acest caz. Într-
un interviu acordat cotidianul
german Bild, publicat ieri,
Tusk a afirmat cã un vot ne-
gativ în cazul referendumului
de pe 23 iunie privind aparte-
nenþa Marii Britanii la UE “va
reprezenta nu doar o contra-
loviturã economicã, ci ºi una
geopoliticã pentru Marea Bri-
tanie”. El a mai subliniat cã
nimeni nu poate prevedea con-
secinþele pe termen lung în
cazul ieºirii Marii Britanii din UE, dar ºi-a
exprimat îngrijorarea cã o astfel de decizie
“ar putea fi începutul destrãmãrii nu doar a
Uniunii Europene, ci a întregii civilizaþii po-

ªTIRI

ªTIRI

Donald Trump
cere demisia
lui Barack Obama
dupã atacul
din Florida

Donald Trump, potenþialul
candidat republican la preºe-
dinþia SUA, a cerut demisia
preºedintelui Barack Obama ca
urmare a atacului din statul
Florida, soldat cu 50 de morþi.
«În declaraþiile fãcute, preºe-
dintele Barack Obama a
refuzat într-un mod ruºinos sã
rosteascã sintagma “islam
radical”. Doar pentru asta ºi ar
trebui sã demisioneze», a
declarat Donald Trump, citat
de publicaþia The Boston
Globe. Dupã atac, Barack
Obama a afirmat cã este vorba
de “un act terorist ºi de un act
de urã”. Un cetãþean american
de origine afganã a împuºcat
mortal 50 de oameni într-un
club gay din oraºul Orlando.
Conform familiei atacatorului,
bãrbatul era nemulþumit de
legalizarea cãsãtoriilor gay,
dar autoritãþile încearcã sã
prezeinte atacul ca fiind de tip
terorist. Donald Trump a
criticat-o ºi pe Hillary Clinton,
potenþialul candidat democrat
la funcþia de preºedinte. «Dacã
Hillary Clinton, dupã acest
atac, încã nu poate pronunþa
cuvintele “islam radical”, ar
trebui sã se retragã din cursa
electoralã prezidenþialã», a
subliniat Trump. În întreaga
lume au fost organizate cere-
monii de comemorare a victi-
melor atacului armat de clubul
din oraºul american Orlando,
Florida. În mai multe capitale
ºi oraºe din lume au fost
organizate ceremonii de
comemorare a victimelor
masacrului de la clubul din
Florida.

Confruntãri
armate la graniþa
dintre Pakistan
ºi Afganistan

O persoanã a murit ºi alte 17
au fost rãnite în schimburile de
focuri dintre forþele de ordine la
frontiera dintre Pakistan ºi
Afganistan, în cursul nopþii de
duminicã spre luni, susþin
oficiali afgani ºi pakistanezi.
Ghuncha Gul, un oficial pakis-
tanez, a acuzat forþele de ordine
afgane de declanºarea confrun-
tãrilor armate din cursul nopþii
de dumnicã spre luni. El a
precizat cã atacul vine în
contextul în care au început
lucrãrile la o nouã poartã de
trecere de partea pakistanezã.
Potrivit oficialului pakistanez,
schimburile de focuri au încetat
în jurul orei locale 04.00. De
partea pakistanezã, doi agenþi
de securitate ºi nouã civili au
fost rãniþi în schimburile de
focuri. Zarawar Zahid, ºeful
poliþiei din provincia Nangar-
har (localizatã în partea esticã a
Afganistanului, la frontiera cu
Pakistan), a declarat cã, de
partea afganã, un agent de
securitate a murit ºi ºase au fost
rãniþi. Punctul de trecere
Torkham unde au avut loc
confruntãrile armate a fost
închis, negocieri în aceastã
privinþã fiind purtate în cursul
zilei de ieri.

Armata irakianã a reuºit sã asigure prima
rutã de evacuare pentru locuitorii oraºului
Fallujah, aflat sub asediu de când forþele ira-
kiene au lansat o ofensivã de amploare pen-
tru a recupera oraºul de la militanþii SI,iar
mii de persoane au pãrãsit oraºul în prima zi
a deschiderii rutei. Armata irakianã a lansat
luna trecutã o operaþiune de amploare pen-
tru a recupera oraºul Fallujah, centrul mili-
tanþilor reþelei Stat Islamic (SI), dar ONU a
avertizat cã peste 90.000 de civili ar fi prinºi
în interiorul oraºului, cu puþine resurse de
apã ºi alimente. Noua rutã (al-Salam) a fost
securizatã de armata irakianã sâmbãtã, la
sud-vest de Fallujah, a declarat comandan-
tul forþelor militare comune, Yahya Rasool.
“Mai existau zone de ieºire din oraº ºi înain-
te, dar aceasta este prima rutã de evacuare
securizatã în totalitate”, a precizat Rasool.
Circa 4.000 de persoane au pãrãsit oraºul în
ultimele 24 de ore prin aceastã rutã, a de-

Peste 20 de persoane, printre
care cel puþin cinci copii, au mu-
rit în raidurile aeriene efectuate
duminicã de forþele siriene sau
ruse în oraºul Idlib, din nord-

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Tusk: O nouã relaþie UE-Marea Britanie,usk: O nouã relaþie UE-Marea Britanie,usk: O nouã relaþie UE-Marea Britanie,usk: O nouã relaþie UE-Marea Britanie,usk: O nouã relaþie UE-Marea Britanie,
posibilã în ºapte ani, în cazul unui Brexitposibilã în ºapte ani, în cazul unui Brexitposibilã în ºapte ani, în cazul unui Brexitposibilã în ºapte ani, în cazul unui Brexitposibilã în ºapte ani, în cazul unui Brexit

litice a Occidentului”. Potrivit lui Tusk, în-
cheierea tratativelor dintre Marea Britanie ºi
UE ar dura în jur de doi ani, iar negocierile
privind o nouã relaþie între cele douã pãrþi,

încã cinci ani.  Deocamda-
tã, opinia publicã britanicã
este încã mult prea divizatã
pentru a spune cu certitudi-
ne direcþia în care se în-
dreaptã þara înaintea refe-
rendumului din 23 iunie. Se-
pare cã decizia stã în mâini-
le celor indeciºi dacã vor rã-
mânerea sau ieºirea Marii
Britanii din UE. Un studiu
online realizat de Pinium pen-
tru ziarul britanic The Ob-
server a arãtat cã 44% din-
tre britanici susþin rãmâne-
rea regatului în spaþiul co-
munitar, în timp ce 42% vor
ieºirea din UE. Un alt studiu,
realizat de YouGov, publicat
în Sunday Times, aratã cã

43% dintre britanici doresc ieºirea din UE ºi
numai 42% doresc rãmânerea. Pe mãsurã
ce termenul referendumului se apropie, ati-
tudinea votanþilor pare sã se cristalizeze.

Peste 20 de morþi în raiduri aeriene
efectuate în nord-vestul Siriei

vestul Siriei, susþine Observato-
rul Sirian pentru Drepturile
Omului. Printre zonele vizate s-
a aflat ºi un centru comercial.
OSDO a avertizat cã bilanþul

deceselor ar putea creºte din
cauza numãrului mare de rãniþi.
Organizaþia acuzã forþele regi-
mului Bashar al-Asad ºi cele ruse
de efectuarea raidurilor de du-
minicã, întrucât ambele operea-
zã în zonã. În oraºul Idlib ºi pro-
vincia cu acelaºi nume, se aflã
baza insurgenþilor sirieni, prin-
tre care militanþi ai grupãrii Fron-
tul Al-Nusra, afliatã reþelei Al-
Qaida. Raiduri aeriene au fost
efectuate ºi în oraºul Maarat al-
Numan, situat la circa 30 de ki-
lometri sud de Idlib, bombarda-
mente în care au murit cel puþin
ºase persoane, potrivit OSDO.
Confruntãrile s-au intensificat în
provincia Idlib în ultimele sãp-
tãmâni. În raidurile aeriene de
luna trecutã, cel puþin 23 de per-

soane au murit. Din 27 februa-
rie, un armistiþiu parþial este în
vigoare în Siria, dar nu este va-
labil ºi în cazul organizaþiilor te-
roriste Stat Islamic ºi Al-Nusra,
afiliatã Al-Qaida. Siria se con-
fruntã din martie 2011 cu un
conflict între forþele regimului
Bashar al-Assad ºi grupãri rebe-
le, printre care se aflã ºi organi-
zaþii teroriste precum Stat Isla-
mic. Potrivit unui raport reali-
zat de Centrul Sirian pentru Stu-
dii Politice, prezentat la începu-
tul lunii februarie, circa 470.000
de persoane au murit în acest
conflict, peste 1,9 milioane au
fost rãnite ºi 45% dintre locui-
tori (peste 10,5 milioane) ºi-au
pãrãsit locuinþele, mutându-se în
alte zone ale þãrii sau emigrând.

Mii de persoane au pãrãsit oraºul irakian Fallujah,
în prima zi a deschiderii rutei de evacuare

clarat Karl Schembri, un purtãtor de cuvânt
al filialei irakiene din cadrul organizaþiei uma-
nitare Consiliul Norvegian pentru Refugiaþi,
care a acordat asiatenþã locuitorilor pentru
a fi evacuaþi. “Ne aºteptãm ca alte mii de
locuitorii sã poatã ple-
ca din oraº în urmã-
toarele zile”, a com-
pletat Schembri. Cir-
ca 20.000 de persoa-
ne au reuºit sã plece
din oraº ºi din zonele
învecinate de când
armata irakianã a lan-
sat ofensiva de recu-
cerire a oraºului Fal-
lujah pe 23 mai, po-
trivit cifrelor furniza-
te de ONU miercurea
trecutã. Dar din cau-
za condiþiilor nesigu-

re, evadarea din oraº a fost din ce în ce mai
dificilã pentru majoritatea. Cel puþin 12 per-
soane s-au înecat în timp ce încercau sã tra-
verseze râul Eufrat, aflat pe flancul estic al
oraºului.
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Majestic

Se difuzeazã la HBO, ora 14:20

Peter Appleton (Jim Carrey) este
un tânãr scenarist ambiþios. El
are o viaþã împlinitã: a fãcut un
prim film de succes, are o iubitã,
o carierã în ascensiune.
Când totul îi merge atât de bine,
ceva din trecutul lui îi dã viaþã
peste cap. Appleton se refugiazã
în bãuturã ºi într-o zi suferã un
accident în care îºi pierde memo-
ria. Ajuns într-un oraºel necu-
noscut, este confundat de întrea-
ga comunitate cu un erou local,
dispãrut cu ceva ani în urmã...

Haywire: Cursa
pentru supravieþuire

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Mallory Kane este un agent su-
perantrenat care lucreazã pentru
o agenþie guvernamentalã de
securitate în cele mai murdare ºi
mai periculoase colþuri ale lumii.
Dupã ce elibereazã cu succes un
jurnalist chinez þinut ostatic,
aceasta este înlocuitã ºi lãsatã sã
moarã de cineva apropiat ei din
propria agenþie. Fiind deodatã
þinta unor asasini profesioniºti
care-i ºtiu orice miºcare, Mallory
trebuie sã gãseascã adevãrul
pentru a rãmâne în viaþã.

Camelot

Se difuzeazã la Antena, ora  01:00

Dupã moartea neaºteptatã a
regelui Uther, haosul ameninþã sã
cuprindã Anglia. Când vrãjitorul
Merlin are viziuni din viitor, el
decide sã îl punã pe tron pe
tânãrul Arthur, fiul ºi moºtenito-
rul lui Uther. Dar ambiþioasa sorã
vitregã a lui Arthur, Morgan, are
de gând sã se împotriveascã
acestei decizii, apelând la forþele
supranaturale pentru a avea
câºtig de cauzã. Aceste vremuri
dure au nevoie de un nou rege...

MARÞI - 14 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:10 Întrebãri ºi rãspunderi
10:50 Vorbeºte corect!
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:10 Toate visele lumii
2003, Italia
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:05 Exclusiv în România
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Gãri de poveste
03:40 Pro patria

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Poveºti de istorie
14:00 5 minure de ºtiinþã
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Juratul
2010, Italia, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Enigma
2001, SUA, Thriller
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Memorialul Durerii

TVR 2

07:30 Aceasta este lumea mea
09:00 Garderobierul
10:50 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 24
11:20 Aproape 16 ani
12:50 O moºtenire toxicã
14:20 Majestic
16:50 Corul de bãieþi
18:35 Concursul de ºah
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Northmen. Saga vikingilor
22:35 Borat! - Învãþãturi din

America pentru ca toatã naþia
Kazahstanului sã profite

2006, SUA, Comedie
00:00 Reportaj special Vice:

lupta împotriva cancerului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Portugalia - Islanda
00:00 Toatã România vede

România
01:00 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

09:00 La Mãruþã (R)
10:00 La bloc (R)
12:30 Echipa de ºoc (R)
14:30 Privind în urmã (R)
16:15 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Haywire: Cursa pentru

supravieþuire
22:30 Lecþii de viaþã
00:30 Haywire: Cursa pentru

supravieþuire (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Cowboy (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00  Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 La limitã (R)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Academia lui Horia (R)

03:00 Jurnalul unui burlac (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro: Belgia

- Italia
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Dã-i bataie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night: "Prinþ ºi

Luptãtor"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat cu averse
de ploaie ºi descãrcãri

electricemarþi, 14 iunie - max: 10°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,5178 ............. 45178
1 lirã sterlinã................................5,6696....................56696

1 dolar SUA.......................4,0115........40115
1 g AUR (preþ în lei)........165,5762.....1655762

Cursul pieþei valutare din 14 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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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.

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 maºinis-
te marochinãrie.
Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

1 Mai (Insulã) vis a
vis Fabrica Confec-
þii 3 decomandate
(boxã subsol), ve-
dere bilateralã,
59.000 Euro. Tele-
fon: 0770/401.726;
0770/970.565.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã Craio-
va, str. Târnava, nr.
21. Telefon: 0749/
320.335.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând
parcele 450-730
mp, Selgros, ac-
ces dinspre Dami-
la ºi Casa Noastrã,
intravilan, curent
electric, 20 euro/
mp. Telefon: 0770/
243.598; 0722/
264.089.
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând teren intravi-
lan 4100 mp  la 10
km Craiova cu
pomi, vie, grãdinã
flori. Telefon: 0727/
884.205.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pã-
dure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA
1300 convenabil,
avantajos pentru
programul Rabla.
Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate 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 Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Telefon:
0761/676.223.

Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 100 familii  al-
bine, fagfuri – 35 lei
/ kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/
400/100 - 80 lei,
sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând plug nr. 5
pentru boi. Telefon:
0251/421.727.
Avantajos studiou,
saltea Relaxa, co-
vor persan, televi-
zor color, pavilion,
lustre, lãmâi, piese
Dacia noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Tele-
fon: 0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifonier,
canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând bicicletã
copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil,
cãruþ copil sport
- 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer
cu 11 elemenþi
electric nou, ra-
diator cu 3 trep-
te ALASCA nou.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr DECIZII
COMPENSARE
CU PUNCTE
ANRP. Telefon:
0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, super-
modern, mobilat ºi
utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
Primesc în gazdã.
Telefon: 0762/
850.986.
Ofer spre închirie-
re pe termen lung
proprietate P+1 cu
9 camere ºi tera-
sã de 60 mp în
Brãdeºti, cu teren
8000 mp deschi-
dere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Iz-
varna. Telefon:
0744/530.451.

MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc
o fatã 20 - 25 ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

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

PIERDERI
Pierdut certificat de
înregistrare fiscalã
seria A Nr. 650446
pentru S.C. FAIR
PLAY Craiova. Se
declarã nul.
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUl EUROPTUl EUROPTUl EUROPTUl EUROPTUl EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
Dupã închiderea ediþiei, în Grupa E: Irlanda – Suedia, Belgia – Italia.

GRUPA C
“Die Mannschaft”“Die Mannschaft”“Die Mannschaft”“Die Mannschaft”“Die Mannschaft”
suferã, dar câºtigãsuferã, dar câºtigãsuferã, dar câºtigãsuferã, dar câºtigãsuferã, dar câºtigã

Campioana mondialã în exerciþiu, Germa-
nia, ºi Ucraina au oferit un meci extrem de
spectaculos, duminicã searã, meci început cu
o mare ocazie a lui Konoplyanka. Nemþii au
lovit la prima apariþie în preajma porþii adver-
se. Kroos a bãtut o loviturã liberã din flancul
drept, iar fundaºul central cu origini albane-
ze, Mustafi (19), a scãpat din marcajul lui

Sidorciuk ºi a reluat pu-
ternic, cu capul, din
apropiere, fãrã ºanse
pentru Pyatov.

A fost ºi scorul pau-
zei, deºi ucrainenii meri-
tau cu  prisosinþã o soar-
tã mai bunã, dupã ce în
multe dontre momente
s-au ridicat peste titrata
rivalã, irosind ºi douã
ºanse rarisime, prin Ha-
cheridi ºi Konoplyanka.
În partea secundã,
nemþii ar fi putut închi-
de jocul, dar Kroos a ni-

merit bara, iar Ozil pe Pyatov, din poziþie de
unu la unu. Bãieþii lui Fomenko au creat fri-
soane germanilor pânã în al doilea minut al
prelungirilor, moment când Mustafi, omul me-
ciului, a respins acrobatic o minge din preaj-
ma careului advers, Ozil a zburat pe contraa-
tac ºi a centrat în faþa porþii, de unde Schwein-
steiger, abia intrat pe teren, n-a greºit.

VVVVVictorie scurtã, meciictorie scurtã, meciictorie scurtã, meciictorie scurtã, meciictorie scurtã, meci
într-o singurã direcþieîntr-o singurã direcþieîntr-o singurã direcþieîntr-o singurã direcþieîntr-o singurã direcþie

Polonia a pornit cu drepul la turneul
final, trecând la limitã (1-0) de Irlanda
de Nord. Unicul gol a fost marcat de
atacantul lui Ajax Amsterdam, Arek Mi-
lik, în minutul 51, cu un ºut din interi-
orul suprafeþei de pedeapsã, dupã un
assist semnat “Kuba” Blaszczykowski.
Roº-albii au dominat total partida,
având o posesie în jurul a 70 la sutã, pe
când britanicii, câºtigãtorii grupei pre-
liminare din care a fãcut parte ºi Ro-
mânia, au trecut rar centrul terenului,
fiind de departe cea mai slabã echipã
vãzutã pânã în acest moment la Euro.-
Nu au fost niciun fel de probleme pentru
brigada din România care a condus meciul,
cu arãdeanul Ovidiu Haþegan la centru.

Un suporter nord-irlandez a decedat
Informaþie teribilã oferitã de presa engle-

zã. Un suporter nord-irlandez ºi-a pierdut
viaþa la Nice, a anunþat BBC.

Suporterul naþionalei Irlandei de Nord, în
vârstã de 24 de ani, a decedat luni dimineaþã,

în urma unui accident, dupã ce cãzut peste o
balustradã. Poliþia francezã a confirmat pentru
BBC cã tragedia s-a produs în urma unui acci-
dent ºi nu ca urmare a incidentelor dintre fani.

Înainte de meciul dintre Polonia ºi Irlanda
de Nord, suporterii ambelor naþionale au fost
atacaþi de o facþiune a galeriei echipei locale.
Poliþia francezã a intervenit prompt în acest
caz ºi a liniºtit spiritele înainte ca situaþia sã
degenereze.

Neuer – Howedes, Boateng, Mustafi,
Hector – Kroos, Khedira – Gotze
(Schweinsteiger 90), Ozil,  Draxler
(Schurrle 78) – T. Muller.

Selecþioner: Joachim Loew.

Germania 2-0 Ucraina
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, spectatori: 43.035.

Au marcat: Mustafi (19), Schweinsteiger (90+2).
Pyatov – Fedeþki, Hacheridi, Rakiþki,

ªevciuk – Stepanenko, Sidorciuk – Yar-
molenko, Kovalenko (Zincenko 74), Ko-
noplyanka – Zozulya (Seleznyov 66).

Selecþioner: Mikhail Fomenko.
Cartonaºe galbene: Kapustka (65), Piszczek (89) / Cathcart (69).

Arbitru: Ovidiu Haþegan (România).

Polonia 1-0 Irlanda de Nord
Stadion: “Allianz Riviera” – Nice, spectatori: 33.742.

A marcat: Milik 51.
Szczesny – Piszczek, Glik, Pazdan, Jen-

drzejczyk – Blaszczykowski (Grosicki 80),
Krychowiak, Maczynski (Jodlowiec 78), Ka-
pustka (Peszko 88) – Milik, Lewandowski.

Selecþioner: Adam Nawalka.

McGovern – McLaughin, Cathcart,
Evans, McAuley – McNair (Dallas 46),
Norwood, Davis, Baird (J. Ward 76), Fer-
guson (Washington 66) – Lafferty.

Selecþioner: Michael O’Neill.

GRUPA D

Ieri, în primul
meci al zilei, tot
o victorie cu 1-0
avea sã înregis-
treze în aceastã
grupã ºi Spania,
deþinãtoarea
ultimelor douã
trofee, contra
Cehia. Ibericii au
avut nevoie de
87 de minute
pentru a gãsi
drumul spre
plasa porþii lui
Cech. Au fãcut-
o prin fundaºul
Barcei, Gerard
Pique, cu o loviturã de cap din
trei metri, dintr-o centrare a
lui Andres Iniesta.

“Bijuteria” lui Modric“Bijuteria” lui Modric“Bijuteria” lui Modric“Bijuteria” lui Modric“Bijuteria” lui Modric
ºi drama lui Srnaºi drama lui Srnaºi drama lui Srnaºi drama lui Srnaºi drama lui Srna

Campioana rãpuneCampioana rãpuneCampioana rãpuneCampioana rãpuneCampioana rãpune
cu greu reduta adversãcu greu reduta adversãcu greu reduta adversãcu greu reduta adversãcu greu reduta adversã

O reuºitã superbã a lui Luka Modric a
adus toate punctele Croaþiei în disputa, de
diminicã, cu Turcia. În minutul 41, omul
recent încoronatei campioane a Europei, Real
Madrid, a reluat din voleu de la 25 de metri,
dupã o respingere a fundaºilor “Semilunei”,
mingea prinzând gazonul înainte de a-l de-

pãºi pe Volkan Babacan. Altfel, aju-
tatã de un mijloc laborios, în care
Modric ºi Rakitic au fãcut legea,
spre deosebire de vedetele turcilor,
Arda Turan ºi Calhanoglu, care au
fost invizibile, formaþia ex-iugosla-
vã a dominat partida ºi au mai avut
o barã, prin Perisic, plus o ocazie
mare ratatã de Brozovic.

La final, fotbaliºtii lui Ante Cacic
nu s-au putut bucura însã de acest
succes, cãpitanul Darijo Srna pri-
mind vestea cã tatãl sãu a decedat.
S-a întâmplat chair în timpul parti-

dei. Potrivit 24sata.hr, Darijo a luat urgent
primul avion spre Croaþia pentru a ajunge la
funeraliile pãrintelui sãu. În aceste condiþii
sunt ºanse extrem de mici ca formaþia croa-
tã sã se poatã baza pe cãpitanul sãu în me-
ciul de vineri, cu Cehia.

Babacan – Gonul, Topal, Hakan Balta,
Erkin – Tufan 5, Inan 6, Özyakup (Þen 46)
– Çalhanoðlu, Arda Turan (Yilmaz 65) –
Tosun (Emre Mor 69).

Selecþioner: Fatih Terim.

Turcia 0-1 Croaþia
Stadion: “Parc des Princes” – Paris, spectatori 43.842.

A marcat: Modric (41).

Cartonaºe galbene: Tosun (31), Hakan Balta (48), ªen (90+1) / Strinic (80).
Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Subasic – Srna, Corluka, Vida, Strinic –
Modric, Badelj, Rakitic (Schildenfeld 89) –
Brozovic, Mandzukic 6 (Pjaca 90+3), Peri-
sic 7 (Kramaric 87).

Selecþioner: Ante Cacic.

Cartonaº galben: Limbersky (61).
Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia).

Spania 1-0 Cehia
Stadion: “Municipal” – Toulouse.

A marcat: Pique (87).
De Gea – Juanfran, Pique, Ramos, Alba

– Busquets, Iniesta – Silva, Fabregas
(Thiago 70), Nolito (Pedro 82) – Morata
(Aduriz 62).

Selecþioner: Vicente Del Bosque.

Cehia: Cech – Kaderabek, Sivok, Hub-
nik, Limbersky – Plasil, Darida – Gebre Se-
lassie (Sural 86), Rosicky (Pavelka 88),
Krejci – Necid (Lafata 75).

Selecþioner: Pavel Vrba.

Spania, în stilu-i caracteristic, a
încheiat meciul cu o posesie de 72 la
sutã.

Cartonaº galben: Y. Konoplyanka (68).
Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

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. 1-0

12 iunie: Germania – Ucraina 2-0

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 0-1

13 iunie: Spania – Cehia 1-0

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

UEFA a anunþat cã partida din-
tre Elveþia ºi România, de mier-
curi searã, de la ora 19:00, va fi
oficiatã de la centru de cãtre ar-
bitrul rus Serghei Karasev, în vâr-
stã de 37 de ani.

Acesta a mai condus o singurã
datã naþionala României, în prelimi-
narii Campionatului European din
2012, când tricolorii au învins, în
deplasare, în 2 septembrie 2011,
naþionala Luxemburgului, scor 2-0.

Centralul din Rusia a mai con-
dus, însã, cinci partide ale clubu-

Rooney ºi Hodgson au reacþionatRooney ºi Hodgson au reacþionatRooney ºi Hodgson au reacþionatRooney ºi Hodgson au reacþionatRooney ºi Hodgson au reacþionat
dupã incidentele de la Marsiliadupã incidentele de la Marsiliadupã incidentele de la Marsiliadupã incidentele de la Marsiliadupã incidentele de la Marsilia

UEFA a ameninþat cã va lua mãsuri ex-
treme dacã violenþele de genul celor din
Marsilia se vor repeta ºi ar putea lua în
calcul chiar excluderea de la Euro a na-
þionalelor Angliei ºi Rusiei, ai cãror fani
s-au bãtut pe strãzile vechiului port fran-

cez, înaintea meciului de sâmbãtã. Într-
o conferinþã de presã, cãpitanul repre-
zentativei engleze, Wayne Rooney, ºi se-
lecþionerul Roy Hodgson au trimis un
mesaj suporterilor pentru a încerca sã
calmeze spiritele.

“Ca antrenor al naþionalei Angliei
sunt îngrijorat de sancþiunile pe care
le-ar putea primi echipa noastrã în
urma incidentelor care au avut loc. Am
muncit din greu sã ajungem aici ºi ne-
am dori din tot sufletul sã rãmânem în
competiþie. Fac un apel cãtre toþi fanii
noºtri. Apreciem tot suportul pe care
îl oferiþi, dar vã rog sã vã strãduiþi sã
staþi departe de probleme ºi sã faceþi
tot posibilul ca aceste posibile sancþi-
uni sã nu fie puse în aplicare. Noi vom
încerca sã dãm totul pe teren pentru a
avansa cât mai mult în competiþie”, a
declarat Hodgson.

“Vreau sã le mulþumesc fanilor en-
glezi pentru modul în care ne-au susþi-
nut în meciul cu Rusia. Acum urmea-
zã o partidã la fel de importantã, cu

Þara Galilor, ºi aº dori sã-i rog pe supor-
terii care nu au bilet sã nu cãlãtoreascã
în Franþa, iar pe cei care au bilet sã facã
tot posibilul sã fie în siguranþã, sã se fe-
reascã de probleme ºi sã susþinã echipa”,
a completat Wayne Rooney.

Rusul Karasev ne arbitreazã cu ElveþiaRusul Karasev ne arbitreazã cu ElveþiaRusul Karasev ne arbitreazã cu ElveþiaRusul Karasev ne arbitreazã cu ElveþiaRusul Karasev ne arbitreazã cu Elveþia
rilor din România: Steaua – Chel-
sea 1-0, pe 7 martie 2013, în op-
timile Europa League, FC Vaslui –
Fenerbahce 1-4, pe 8 august 2012,
în turul III preliminar al Cham-
pions League, CFR Cluj – Spor-
ting Braga 3-1, pe 20 noiembrie
2012, în grupele Champions Lea-
gue, Swansea City – Petrolul Plo-
ieºti 5-1, pe 22 august 2013, în
play-off-ul Europa League ºi As-
tra Giurgiu – Lyon 0-1, pe 28 au-
gust 2014, în play-off-ul Europa
League.

Astãzi se încheie prima etapã a fazei grupelorAstãzi se încheie prima etapã a fazei grupelorAstãzi se încheie prima etapã a fazei grupelorAstãzi se încheie prima etapã a fazei grupelorAstãzi se încheie prima etapã a fazei grupelor
Austria – Ungaria, ora 19:00, Dolce Sport 1, Portugalia – Islanda, ora 22:00, PRO TV, Dolcesport 1

Dupã trei zile cu tot atâtea me-
ciuri în fiecare dintre ele, astãzi se
vor disputa douã jocuri, ambele din
grupa F.

Mai întâi, de la ora 19:00, Austria
ºi Ungaria se vor duela la Bordeaux.
Componente ale unui fost stat dua-
list, Austro-Ungaria, care a existat
între 1867 ºi 1918, cele douã naþi-
uni s-au întâlnit în nu mai puþin de
136 de meciuri, dintre care 127 ami-
cale, iar bilanþul general este de par-
tea Ungariei: 66 de victorii, 30 de
remize ºi 40 de înfrângeri, golaveraj
297-252.

Dacã vine vorba doar de meciuri
oficiale, tot Ungaria stã mai bine, 4-
2-1 (golaveraj 15-7). Ultima “direc-
tã”cu mizã dateazã tocmai de 31 de
ani, un 3-0 pentru maghiari la Vie-
na, într-un meci din preliminariile

CM din Mexic 1986. An din care cele
douã au mai disputat 9 meciuri de
verificare, cel mai de curând acum
un deceniu, 2-1 pentru Ungaria, în
deplasare.

Faþã de acest istoric, lucrurile s-
au mai schimbat între timp, Austria
pornind favoritã pentru meciul de
astãzi.

Odatã încheiatã încleºtarea de la
Bordeaux, toatã atenþia se va focali-
za spre Saint-Etienne, unde Portu-
galia lui Cristiano Ronaldo (foto) va
da piept cu debutanta Islanda. Spec-
tacolul pare asigurat dacã ar fi sã
luãm în calcul cele petrecute în sin-
gurele douã meciuri directe (din ca-
drul preliminariilor pentru Euro
2012), ambele încheiate în favoarea
lusitanilor, 5-3 la Porto ºi 3-1 la Re-
ykjavik.

Echipe probabile

Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).Arbitru: Clement Turpin (Franþa).

Austria: Almer –
Klein, Dragovic, Prodl,

Fuchs – Baumgartlinger, Alaba
– Sabitzer, Junuzovic, Arnauto-
vic – Janko.

Selecþioner: Marcel Koller.

Ungaria: Kiraly –
Fiola, Guzmics,
Lang, Kadar – Nagy, Pinter,
Kleinheisler – Dzsudzsak, Sza-
lai, Lovrencsics.

Selecþioner: Bernd Storck.

Echipe probabile
Portugalia: Rui Patri-

cio – Cedric Soares,
Pepe, Jose Fonte, Raphael Gu-
erreiro – Danilo Pereira – Joao
Mario, Moutinho, Andre Go-
mes – Cr. Ronaldo, Quaresma.

Selecþioner: Fernando Santos.

Islanda: Halldor-
sson – Hauksson, R.
Sigurdsson, Ingason, Magnusson
– Gudmunsson, Gunnarsson, G.
Sigurdsson, Hallfredsson – Sig-
htorsson, Finnbogason.

Selecþioner: Lars Lagerback.
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Tribunalul Bucureºti a decis
ca Mircea Sandu ºi Dumitru Dra-
gomir sã fie condamnaþi la 3 ani
cu suspendare în cazul dezafilie-
rii FCU Craiova.  Adrian Mititelu
trebuie sã primeascã 1 miliard de
lei, adicã aproximativ 240 de mili-
oane de euro. Suma ar trebui plã-
titã de Mircea Sandu, Dumitru
Dragomir, FRF ºi LPF. Sandu ºi
Dragomir  trebuie sã plãteascã ºi
o amendã de 80.000 de lei ºi tre-
buie sã presteze 3 luni de muncã
în folosul comunitãþii. Atât LPF, cât
ºi FRF trebuie sã plãteascã amenzi
penale, în valoare totalã de 370 de
mii de lei. Decizia nu este una de-
finitivã, mai existã varianta apelu-
lui, care poate fi fãcut în termen
de 10 zile. „Stau ºi mã minunez.
Ce þãrã e asta? Dacã noi în Comi-
tetul Executiv provizoriu am luat
prin vot democratic, la un raport
fãcut de juriºti, Adunarea Genera-
lã a hotãrât definitiv, iar membrii
Adunãrii Generale nu au fost che-
maþi ca martori ºi noi am fost con-
damnaþi, asta e þara în care trãim.
Este unul dintre cele mai mari abu-
zuri care au existat vreodatã în þara

Sandu ºi DragomirSandu ºi DragomirSandu ºi DragomirSandu ºi DragomirSandu ºi Dragomir, condamnaþi, condamnaþi, condamnaþi, condamnaþi, condamnaþi
în procesul dezafilierii FCU Craiovaîn procesul dezafilierii FCU Craiovaîn procesul dezafilierii FCU Craiovaîn procesul dezafilierii FCU Craiovaîn procesul dezafilierii FCU Craiova

Conform hotãrârii instanþei,
Mititelu are de primit în jur de 240 milioane de euro

asta. Tot fotbalul românesc în ul-
timii 10 ani nu face atâþia bani. Tot
fotbalul, toþi fotbaliºtii din þarã.
Cine sã creadã asemenea aberaþii?
A speriat-o Adrian Mititelu pe ju-
decãtoare, a dat-o la DNA ºi sãra-
ca ce sã facã?” a declarat Dumi-
tru Dragomir  pentru Digi Sport.

Mircea Sandu a primit vestea în
timp ce se afla la Nisa, în Franþa,
unde se aflã la controlul periodic
medical. „Sunt surprins, pentru cã
nu am comis absolut nicio faptã,
nu numai penalã, dar nici mãcar
civilã! Într-o astfel de asociaþie te
asociezi benevol. Nu te obligã ni-
meni. Pentru asta trebuie sã
respecþi statutul. În momentul în
care nu respecþi statutul sunt pre-
vederile de sancþionare. Din mo-
ment ce m-am afiliat la FRF ºi am
dat adeziune cã respect statutul
federaþiei, FIFA, UEFA, regula-
mentele, sancþiunile” a spus San-
du pentru Pro Sport.

FRF va ataca decizia
FRF a emis un comunicat în

privinþa deciziei luatã ieri, consi-

derând cã vina aparþine lui Sandu
ºi Dragomir. Totodatã FRF a
anunþat cã va utiliza cãile de atac
legale: „Federaþia Românã de Fot-
bal considerã cã deciziile membri-
lor fostei administraþii FRF în ca-
zul dezafilirerii Universitãþii Craio-
va au avut naturã individualã ºi
subiectivã, astfel încât, pe cale
consecinþã, ºi rãspunderea pentru
aceste decizii ar trebui sã fie una
individualã. Trebuie sã facem o
distincþie clarã ºi sã disociem, ast-
fel, voinþa personalã a decidenþilor
de la acel moment ºi poziþionarea
instituþiei Federaþia Românã de
Fotbal faþã de acest subiect. Ad-
ministraþia FRF are obligaþia de a
apãra interesele fotbalului româ-
nesc ºi ale instituþiei care guver-
neazã fotbalul, astfel cã va utiliza
cãile legale de atac la decizia de
astãzi a Tribunalului Bucureºti”.

Procesul a început acum 3 ani
Pe 17 iunie 2013, fostul preºe-

dinte al Federaþiei Române de Fot-
bal (FRF), Mircea Sandu, ºi fos-
tul conducãtor al Ligii Profesioniste

de Fotbal (LPF), Dumitru Drago-
mir, au fost trimiºi în judecatã de
procurorii anticorupþie în dosarul
dezafilierii Universitãþii Craiova.
Sandu ºi Dragomir sunt acuzaþi
de abuz în serviciu contra intere-
selor persoanelor în formã califi-
catã, folosire a influenþei ori au-
toritãþii persoanei care îndeplineº-
te o funcþie de conducere în ca-
drul unei persoane juridice fãrã
scop patrimonial, în scopul obþi-
nerii pentru sine sau pentru altul
de bani, bunuri sau foloase necu-
venite ºi infracþiunea de sustra-
gere de sub sechestru.

În acelaºi dosar au fost trimise în
judecatã ºi FRF ºi LPF, pentru abuz
în serviciu contra intereselor persoa-
nelor în formã calificatã ºi infracþiu-
nea de sustragere de sub sechestru.

Potrivit anchetatorilor, la 20 iu-
lie 2011, la o ºedinþã a Comitetului
Executiv al FRF s-a hotãrât exclu-
derea provizorie a SC Fotbal Club
“U” Craiova SA, excluderea fiind
pusã pe seama încãlcãrii grave a
statutului Federaþiei, fãrã a se de-
talia ºi motiva în ce au constat în-
cãlcãrile ºi gravitatea lor.

Pentru luarea deciziei de exclu-
dere, la adoptarea cãreia nu s-au
respectat prevederile statutare,
Mircea Sandu ºi Dumitru Drago-
mir, membri ai Comitetului, în ca-
litatea lor de conducãtori ai Fede-
raþiei Române de Fotbal, respec-
tiv ai Ligii Profesioniste de Fotbal
ºi-au folosit influenþa ºi autorita-
tea faþã de ceilalþi membri ai Co-
mitetului Executiv al FRF, susþin
procurorii.

Douã sãptãmâni a durat vacanþa
pentru majoritatea jucãtorilor Uni-
versitãþii Craiova, ieri având loc reu-
nirea lotului, la stadionul „Exten-
siv”. Puºtii au apãrut primii ºi ei
aveau sã ºi compunã majoritatea
grupului care a efectuat primul an-
trenament sub comanda noului an-
trenor, Gigi Mulþescu, ºi al staff-
ului acestuia, compus din: Daniel
Timofte, antrenor secund, Cãtãlin
Mulþescu, antrenor cu portarii ºi
Ioan Colonel, preparator fizic, aces-
ta din urmã fiind acompaniat de ve-
chiul preparator, Cornel Blejan.

Au lipsit, fiind învoiþi, cei doi ju-
cãtori din Capul Verde, Nuno Ro-
cha ºi Kay, ivorianul Acka, brazilia-
nul Madson, bulgarul Zlatinski, dar
ºi românii Marius Briceag ºi Alex
Bãluþã, care ºi-au prelungit vacan-
þa. Aceºtia urmeazã sã se prezinte
la echipã pânã la vizita medicalã,
programatã mâine dimineaþã.

Lotul prezent la reunire: Popes-
cu, Vlad (portari), Vãtãjelu, Popov,
Dumitraº, Mateiu, Herghelegiu,
Bancu, Ivan, Mãzãrache, Surugiu,
R. Petre, Ciocotealã, Manea, Vlã-
doiu, Sima, Cârlig, Hreniuc, R.
Bogdan, Burlacu ºi Screciu.

Andrei Ivan spune cã este posi-
bil sã plece la altã echipã dupã can-
tonamentul din Austria. „Mi-a tre-
cut dupã douã zile supãrarea cã nu
am rãmas la naþionalã, le þin pumnii
bãieþilor, sunt sigur cã vor trece de
grupã, mai ales dupã cum au jucat
cu Franþa. Am revenit la echipã cu
gândul de a face un sezon bun, în
urma cãruia sã jucãm în Europa

Lotul Universitãþii Craiova
s-a reunit ieri, la „Extensiv”, sub
comanda lui Gigi Mulþescu, cu
mulþi jucãtor de la echipa satelit
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League sau chiar în Champions
League. Nu se ºtie ce va fi cu trans-
ferul meu, mai vorbim dupã canto-
namentul din Austria, eu aº prefera
sã plec în Serie A”.

Bogdan Vãtãjelu ºi-ar dori ca
lotul sã fie întãrit în vara aceasta:
„Vacanþa a fost scurtã, dar ne-am
încãrcat bateriile dupã sezonul greu
pe care l-am avut. Anul trecut am
ratat pe rând toate obiectivele,
acum sper sã vinã jucãtori care sã
ne ajute sã intrãm în play-off”.

La reunire a sosit ºi fostul ma-
nager general al clubului, Felix

Grigore, care a þinut sã-ºi ia la re-
vedere de la jucãtori ºi de la staff.
„Am venit sã-mi iau la revedere de
la bãieþi ºi sã le spun cã le þin pum-
nii în continuare. Eu am ajuns la
Universitatea când era greu, când
echipa nu avea nici sediu ºi sunt
mulþumit de ceea ce am fãcut. Cea
mai mare realizare este cã Univer-
sitatea Craiova a renãscut ºi este
din nou echipa oraºului, a supor-
terilor. Urez ªtiinþei sã ajungã unde
îi este locul, iar eu voi cãuta sã mã
apropii de casã, sã lucrez la o echi-
pã din Bucureºti” a fost discursul

de adio al lui Felix Grigore.
Noul staff tehnic a sosit la reu-

nire cu o întâziere de un sfert de
orã, împreunã cu preºedintele Mar-
cel Popescu. Gigi Mulþescu a de-
clarat: „Nu mã sperie faptul cã au
fost mulþi tineri la reunire, cu ei
trebuie sã construim viitorul. Eu îi
respect pe toþi ºi vom colabora
bine, trebuie sã înþeleagã în primul
rând cã eu sunt ºeful lor. Mi-e foa-
me de un titlu ºi vreau ca jucãtorii
sã se culce ºi sã se trezeascã cu
ideea de performanþã. Triunghiul
patron-preºedinte-antrenor func-

þioneazã deja ºi avem de gând sã
aducem 5-6 jucãtori. Portarul va
fi un român sau unul care vorbeº-
te româneºte” a spus „Smurd”.

Preºedintele Marcel Popescu a
precizat cã achiziþiile ar trebui sã
soseascã pânã la plecarea în Aus-
tria, programatã la începutul sãp-
tãmânii viitoare: „Cei 5-6 jucãtori
care vor veni vrem sã-i aducem
pânã la plecare aîn cantonament.
Nu urmãrim bombe în marcato, cel
mai important este grupul. Vrem
sã adãugãm un spor de calitate,
pentru a intra în play-off”.


