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- De câte ori circul cu CFR-ul, Po-
pescule, îmi vine sã-mi iau lumea
în cap. administraþie / 7
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Satele Goieºti ºi Mã-
lãieºti din comuna
Goieºti au fost puter-
nic afectate de cã-
derile masive de apã
din seara zilei de
luni, 13 iunie a.c. La
Mischii, 25 de gospo-
dãrii au fost inundate.
Situaþie dramaticã ºi
la Murgaºi. Aici, 202
case au fost inunda-
te, 165 de anexe
gospodãreºti au avut
aceeaºi soartã, 6
poduri avariate, 900
ha de teren arabil
distruse, alte 350 ha
cu pãºuni ºi fâneþe
calamitate. Mai grav
este cã, la peste 300
de fântâni din aceas-
tã comunã, apa nu
mai este potabilã. 66666 AC
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ConfidenþeleConfidenþeleConfidenþeleConfidenþeleConfidenþele
lui Augustinlui Augustinlui Augustinlui Augustinlui Augustin
Zegrean!Zegrean!Zegrean!Zegrean!Zegrean!

<<Cel mai bun prieten al
meu a fost domnul Ion Pre-
descu, dar noi eram prieteni
demult, eram prieteni din
’90, am lucrat împreunã la
Senat, la Comisia juridicã.
Am rãmas într-o relaþie, nu
neapãrat de prietenie, ci de
maestru ºi ucenic. Eu întot-
deauna m-am adresat lui cu
“maestre”>>. Judecãtorul
CCR, Augustin Zegrean, a
acordat un interviu-maraton
pentru News. ro, despre cei
9 ani de mandat...

La ªcoalaLa ªcoalaLa ªcoalaLa ªcoalaLa ªcoala
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RePatriot, proiect de repa-
triere prin antreprenoriat, lan-
sat de Romanian Business Lea-
ders în urmã cu un an, lansea-
zã un apel cãtre primarii aleºi
pentru a se implica în crearea
de oportunitãþi pentru Diaspo-
ra. Doi primari aleºi, care vin
din mediul antreprenorial deja
s-au alãturat iniþiativei.  RePa-
triot propune ziua de 15 august,
Ziua Diasporei ºi oferã primã-
riilor locale sprijin ºi pentru or-
ganizarea de evenimente dedi-
cate românilor emigraþi.
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Fiul omului

de afaceri Dan

Adamescu

a fost eliberat

pe cauþiune

de magistraþii

din Londra
Alexander Adamescu, fiul

omului de afaceri Dan
Adamescu, a fost eliberat pe
cauþiune, miercuri, de
magistraþii din Londra,
acesta urmând sã poarte în
permanenþã un dispozitiv de
localizare montat pe picior,
au declarat surse judiciare
pentru MEDIAFAX. Potrivit
surselor citate, Alexander
Adamescu reþinut în baza
unui mandat european de
arestare, emis de Tribunalul
Bucureºti, a fost eliberat pe
cauþiune de judecãtorul din
Westminster Magistrates
Court. “Acesta va trebui sã
poarte în permanenþã un
dispozitiv de localizare
montat pe picior ºi sã plã-
teascã o garanþie financiarã
ce constã într-o sumã consi-
derabilã”, au declarat
sursele judiciare pentru
MEDIAFAX. De asemenea,
anchetatorii au reþinut
paºaportul lui Alexander
Adamescu dar ºi a membri-
lor sãi de familie, iar de trei
ori pe sãptãmânã va trebui
sã se prezinte la o secþie de
poliþie din Londra. Instanþa
a stabilit noul termen pentru
data de 20 septembrie,
ultimul termen având loc cel
târziu pe 23 septembrie,
potrivit surselor citate.
Alexander Adamescu, fiul
omului de afaceri Dan
Adamescu, a fost dus marþi
în faþa unei instanþe din
Londra, pentru confirmarea
mandatului european de
arestare, emis de Tribunalul
Bucureºti, asta dupã ce
fusese reþinut luni searã de
poliþiºti.
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Magistraþii au decis cu una-
nimitate de voturi cã admit ex-
cepþia de neconstituþionalitate
ºi ’’constatã cã dispoziþiile art
246 alin. 1 din Codul penal din
1969 ºi ale art. 297 alin. 1 din
Codul penal sunt constituþionale
în mãsura în care prin sintagma
‘îndeplineºte în mod defectuos’
din cuprinsul acestora se înþele-
ge ‘îndeplineºte prin încãlcarea
legii’ ‘’, se aratã într-un comu-
nicat dat publicitãþii de CCR.
Totodatã, magistraþii au respins
excepþia de neconstituþionalitate
ca neîntemeiatã ºi au constat cã

Senatorul Cristian Bodea a avut o se-
rie de ieºiri publice ironice la adresa con-
ducerii partidului ºi a preºedintelui Io-
hannis, pe care l-a denumit”marele aya-
tollah al României” ºi a criticat rezulta-
tul de la locale. Deputatul PNL Theodor
Paleologu a criticat public conducerea
PNL cu câteva zile înainte de alegeri.
Principalul reproº al deputatului cãtre
colegii de partid a fost cã nu îl respectã
pe Nicuºor Dan. “Ce le reproºez colegi-
lor din PNL este cã nu îl respectã pe
Nicuºor Dan, îl trateazã în discuþii private me-
reu de pãmpãlãu, de fraier, de iepuraº al PSD-
ului ºi aºa mai departe. Lucrul ãsta este foarte
grav”, a declarat la RFI.

Dupã exit-polluri, liberalul a scris pe Fa-
cebook cã actuala conducere ‘’lamentabi-
lã’’ a PNL trebuie sã plece dupã dezastrul de
la Bucureºti, calificând declaraþiile anterioa-
re ale liberalilor Cezar Preda ºi Alina Gor-
ghiu despre Nicuºor Dan drept ’’neruºinate
imbecilitãþi’’. Paleologu i-a acuzat apoi pe
copreºedinþii Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga
cã declaraþiile lor pe marginea scorului obþi-
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CCR a admis ieri parþial sesizãrile privind
neconstituþionalitatea prevederilor privind abu-
zul în serviciu, a declarat preºedintele interimar
al CCR, Valer Dorneanu, judecãtorii recoman-

dând ca sintagma ‘’în mod defectuos’’ sã fie
înlocuitã cu ‘’prin încãlcarea legii’’.

articolul 13 din legea nr. 79/2000
sunt constituþionale în raport cu
criticile formulate.

Articolul articolul 297 din Co-
dul Penal prevede cã ’’fapta
funcþionarului public care, în
exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu, nu îndeplineºte un act sau
îl îndeplineºte în mod defectuos
ºi prin aceasta cauzeazã o pagu-
bã ori o vãtãmare a drepturilor
sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei per-
soane juridice se pedepseºte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani ºi
interzicerea exercitãrii dreptului

de a ocupa o funcþie publicã’’.
Articolul 13(2) din Legea nr.78/
2000 menþioneazã cã ’’în cazul
infracþiunilor de abuz în servi-
ciu sau de uzurpare a funcþiei,
dacã funcþionarul public a obþi-
nut pentru sine ori pentru altul
un folos necuvenit, limitele spe-
ciale ale pedepsei se majoreazã
cu o treime’’.

Preºedintele interimar al Cur-
þii Constituþionale, Valer Dornea-
nu, a explicat miercuri cã deci-
zia CCR privind abuzul în ser-
viciu se aplicã pentru viitor ºi
cã ‘’nu s-a pus problema dezin-
criminãrii’’. ‘’Decizia mult aº-
teptatã a fost luatã în unanimi-
tate. Este o decizie parþialã. Se
admite contestaþia ºi se declarã
cã sintagma ‘în mod defectuos’
din 246 ºi din 297 (din Codul
penal n.r.) se înþelege ‘prin în-
cãlcarea legii’. Deci nu în mod
defectuos, ci prin încãlcarea le-
gii.  Celelalte critici au fost
respinse, inclusiv la 13 indice 2
(din legea 78/2000 n.r.)’’, a de-
clarat Dorneanu.

Întrebat dacã e corect sã spu-

nem cã abuzul a fost dezincrimi-
nat, Dorneanu a rãspuns: ’’Nu,
doamne fereºte. În toatã discuþia
care a fost pânã acum nu s-a pus
problema dezincriminãrii’’. ‘’De-
cizia noastrã se aplicã pentru vi-
itor, de la data publicãrii. Abuzul
în serviciu rãmâne, dar rãmâne
definit cu aceastã menþiune, ‘prin
încãlcarea legii’ ‘’, a mai adãu-
gat Valer Dorneanu.

Copreºedintele PNL Vasile Bla-
ga a declarat cã decizia CCR pri-
vind abuzul în serviciu pare a fi
datã de „rabinul din Buhuºi”, afir-
mând cã PNL o va respecta, deºi,
personal, ca inginer, nu a înþeles
mare lucru. La rândul sãu, co-
preºedintele PNL Alina Gorghiu
a afirmat cã decizia CCR nu poa-
te fi comentatã ºi va fi pusã în
acord cu textul legal. “Nu am
vãzut minuta (ºedinþei CCR-n.r.)
cã este parþial neconstituþional ºi
cã ar fi constituþional dacã este
interpretat într-un anumit sens.
Este o decizie a Curþii care nu
poate fi comentatã, care va fi
pusã în acord cu textul legal”, a
spus Alina Gorghiu.

Conducerea PNL a decis sã îi excludã din partid
pe Theodor Paleologu ºi Cristian Bodea

Deputatul Theodor
Paleologu ºi senatorul

Cristian Bodea au fost ex-
cluºi ieri din PNL, au decla-
rat pentru MEDIAFAX surse

din partid. Decizia a fost
luatã în ºedinþa Biroului

Politic Naþional.

nut de PNL la alegerile locale nu sunt doar-
 ’’gogoºi ºi moºi pe groºi, ci minciuni din
cele mai sfruntate’’. El a cerut ºi retragerea
seniorului Mircea Ionescu Quintus, criticân-
du-l pentru cã a lãudat-o pe Gabriela Firea
ºi l-a atacat pe Nicuºor Dan. Cât priveºte o
eventualã excludere a sa din partid, aceasta
face parte din ”suita de imbecilitãþi pirami-
dale ale conducerii PNL”, a comentat Pale-
ologu, afirmând cã vinovaþi pentru dezas-
trul din Capitalã sunt Alina Gorghiu, Vasile
Blaga, Cristian Buºoi, Theodor Atanasiu,
Cezar Preda, care vor duce PNL-ul sub 8%

în Bucureºti.
Ultimul episod a avut loc luni, când vice-

preºedintele PNL Raluca Turcan a afirmat
cã ‘’este revoltãtor’’ ca cei care au dormit
ºi au fumat trabuc în campanie sã vinã sã
dea lecþii partidului despre alegeri, deputatul
Theodor Paleologu replicând cã ’’revoltãtor
este sã dai Bucureºtiul pe mîna PSD-ului,
aºa cum a fãcut-o conducerea PNL’’, în
vreme ce replica lui Cristian Bodea a fost un
atac la persoanã în care a acuzat-o pe Ralu-
ca Turcan cã a fãcut campanii ’’pe canape-
lele moi de la Bucureºti’’.
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<<Cel mai bun prieten al meu a fost
domnul Ion Predescu, dar noi eram
prieteni demult, eram prieteni din ’90,
am lucrat împreunã la Senat, la Comi-
sia juridicã. Am rãmas într-o relaþie, nu
neapãrat de prietenie, ci de maestru ºi
ucenic. Eu întotdeauna m-am adresat
lui cu “maestre”>>

Judecãtorul CCR, Augustin Zegrean, a
acordat un interviu-maraton pentru News.
ro, despre cei 9 ani de mandat, dintre care
6 ca preºedinte, consideraþi “cea mai grea
perioadã de la înfiinþarea Curþii Constituþi-
onale”, drept argument concret fiind ace-
la, cã din cele 35.000 de decizii, din 1992,
când s-a înfiinþat instituþia, 25.000 s-au dat
în ultimii 9 ani. Dialogul reporterului cu Au-
gustin Zegrean - de regulã parcimonios -
predispus, de acestã datã, la confidenþe,
este vioi, are substanþã, vigoare sufleteas-
cã, evitã dexteritãþile arbitrare, insereazã
stãri de fapt, dar ºi câteva pilde memora-
bile, “asemuind judecãtorii constituþio-
nali cu cãlugãrii, care se întâlnesc fãrã
sã se cunoascã, trãiesc fãrã sã se iu-
beascã ºi mor fãrã sã se plângã”. Paleta
de referiri ale lui Augustin Zegrean, bun

Confidenþele lui Augustin Zegrean!Confidenþele lui Augustin Zegrean!Confidenþele lui Augustin Zegrean!Confidenþele lui Augustin Zegrean!Confidenþele lui Augustin Zegrean!
MIRCEA CANÞÃR

narator, vizeazã decizia privind abuzul în
serviciu, alegerile în douã tururi, proble-
mele codurilor (civil, penal, de procedurã
penalã, de procedurã civilã, fiscal), princi-
palele modificãri pe care le-ar aduce Con-
stituþiei, dar ºi ceea ce intenþioneazã sã
facã, pe viitor, întrucât din luna iulie îºi
încheie mandatul de judecãtor constituþio-
nal. Criticat cu îndârjire, nu rareori, bãnuit
de un parti-pris de sorginte bãsescian, stig-
matizat în special pentru abordarea avutã
în “nesocotirea votului la referendumul din
2012”, Augustin Zegrean afirmã cã, CCR
nu a nesocotit votul la referendum ºi, în
final, a fost foarte greu sã declare referen-
dumul nevalid. Dacã se vota astfel, vali-
dându-se referendumul, judecãtorii consti-
tuþionali. puteau fi traºi la rãspundere. Pen-
tru cã 46,23% - cât s-a votat -, nu e 50%.
Niciodatã. Ca prestaþie a discursului, Au-
gustin Zegrean nu a surprins: vocea sigu-
rã, penetrantã, densitate moralã a aerului,
mai mare ca “afarã”, umorul fin, totul lasã
impresia ºtiinþei de carte, cum se spune.
Detaliu credibil, dupã ce a participat efec-
tiv, timp de 18 luni la redactarea primei Con-
stituþii în 1991, cu care “la subþioarã” s-a

mers de douã ori în Elveþia, pentru a fi dis-
cutatã cu specialiºti elveþieni, ºi nu uitã sã
specifice, pe banii Parlamentului helvet, ºi
a citit ºi aprofundat toate legile fundamen-
tale ale þãrilor europene. Menþioneazã ºi Co-
misia de la Veneþia. Cu rostul ei. Referin-
du-se la viitorul sãu profesional, Augustin
Zegrean crede cã îºi va redeschide biroul
de avocaturã, închis când a venit la CCR,
în 2007, nu când a intrat în politicã, ºi nu
pare pãrãsit de umor. “Nu ºtiu cu politica
dacã o sã mã întorc. Nu cred, nu vreau
sã mã întorc în politicã, dar... cine ºtie,
Dumnezeu îþi ia minþile când nu te aº-
tepþi”. Întrebat dacã “scapã hoþii”, dupã
decizia CCR de ieri, Augustin Zegrean a
infirmat categoric: “Nu!”. Detestând co-
regrafia politicã curentã, Augustin Zegrean
nu îºi ascunde în schimb aprecierea faþã
de un bun prieten, de altfel singurul pe care
îl evocã: Ion Predescu. Din Craiova. “Este
un maestru. Este incredibil cât de mul-
tã carte ºtie, incredibil de mult Drept
ºtia. Acum are 89 de ani. La 86, când a
plecat de la CCR era în stare sã îþi re-
producã ceea ce ºtia la facultate. A fost
un mare jurist. A fost recunoscut de

Academia Românã, fiind membru de
onoare al Academiei”, validat  printr-o
diplomã de excelenþã. Evaluarea ultimului
preºedinte al CCR, pentru Ion Predescu,
fost mare avocat al Craiovei, apoi senator
în câteva mandate, ºi judecãtor la Curtea
Constituþionalã, invitã la reflecþie - cam fãrã
rost -, privind calitatea parlamentarilor ac-
tuali. O picanterie, sã-i spunem aºa, care
meritã amintitã: se spune cã, într-o împre-
jurare, la începutul anilor 2000, Mitropolia
Oltenia “aranjase” lucrurile ca actualul
“Parc Hotel”, din Craiova, sã treacã în pro-
prietatea sa, revendicarea fiind nu atât abu-
zivã - raportat la ceea ce se întâmplase pânã
atunci -, cât hilarã. Deºi în inferioritate,
Ion Predescu a rostit o monumentalã fili-
picã: <<Dacã Mitropolia demonstreazã cã
este descendenta partidului comunist (n.r.
cãruia îi aparþinuse “Parc Hotel”), nu se
opune preluãrii>>. S-a zâmbit, maliþios,
abandonându-se... proiectul.  Nu ºtiu de
ce, dar Ion Predescu aduce aminte mereu,
de Petre Pandrea, deºi planurile de mani-
festare sunt diferite, paºii lor pe arterele
Craiovei, reverberând, în cãutarea unui
respiraþii intelectuale. De neregãsit.

Ploile torenþiale, din care ora-
ºul a ieºit cam ºifonat, au trecut,
iar acum se întoarce cãldura. Dar
nu o cãldurã în limitele normale
pentru mijlocul lunii iunie, ci niºte
temperaturi care vor da impresia
cã ne aflãm, mai degrabã, direct
în mijlocul verii. Cã am plonjat în
luna lui cuptor ºi trebuie sã fugim
ori la mare, ori la munte pentru a
ne mai rãcori niþel. Cel puþin aºa
spun meteorologii cã se va întâm-
pla în Craiova, în ultimele zile.

Joi: temperaturi normale
Dacã ieri a trebuit sã bem mai

multã apã ºi sã deprindem din nou

Craiova trece la caniculã!
Gradele vor urca vertiginos în aceste zile ºi vor fi

resimþite drept caniculã, la Craiova. Meteorologii îi
avertizeazã pe craioveni cã urmeazã, aºadar, câteva zile în
care trebuie sã suporte niºte temperaturi ce amintesc mai
degrabã de miezul verii. Partea bunã este cã, de sãptãmâ-
na viitoare, vremea devine mai suportabilã.

obiceiul de a cãuta pe cât posibil
locurile cu umbrã, astãzi vom avea
o zi ºi mai cãlduroasã. Vremea va
continua sã se încãlzeascã. Me-
teorologii spun cã va sufla vântul
ºi cerul va fi variabil, dar cã aces-
te aspecte nu vor influenþa prea
mult temperatura, craiovenii re-
simþind-o foarte cãlduroasã, spre
canicularã. ”Temperaturile maxi-
me de joi vor fi cuprinse între 27
ºi 32 de grade Celsius. De la o zi
la alta însã, gradele vor mai urca
ºi va fi ºi mai cald la Craiova”, a
precizat Ion Mãrinicã, meteorolog
în cadrul Centrului Meteorologic
Regional Oltenia.

Vineri: Se instaleazã canicula
Pentru vineri, se anunþã o cãl-

durã ºi mai mare, pe care meteo-
rologii o considerã deja caniculã.
Potrivit acestora, temperaturile ri-
dicare se vor instala în tot sudul
regiunii. În ceea ce priveºte strict
municipiul Craiova, dupã-amiaza
poate sã vinã totuºi cu surprize,
fiind anunþate averse de ploaie
care se pot tranforma ºi în grin-
dinã. „Vineri va fi o zi ºi mai cãl-
duroasã, îndeosebi pentru oraºul
Craiova. Temperaturile urcã cu 4
grade Celsius deja, maximele din
timpul zilei fiind cuprinse între 31
ºi 36 de grade. Se instaleazã deja
disconfortul termic de caniculã ce
va fi resimþit de craioveni într-un
mod accentuat”, a mai spus me-
teorologul Ion Mãrinicã.

Sâmbãtã: cea mai cãlduroasã
zi de pânã acum

Cea mai cãlduroasã zi va fi, to-
tuºi, sâmbãtã. Faþã de vineri,
temperaturile mai urcã un grad,
iar caldura ajunge sã fie una nor-
malã pentru luna august, nu pen-
tru mijloc de iunie. Potrivit me-
teorologilor, temperaturile maxi-
me din prima zi de week-end vor
fi cuprinse între 31 ºi 37 de gra-
de Celsius. În timpul nopþii, tem-
peraturile scad, ajungând între 16
ºi 22 de grade Celsius. Local, vor
fi prezente averse de ploaie, cu
descãrcãri electrice. Duminicã, în
sfârºit, se mai rãcoreºte puþin,
temperaturile maxime din timpul
zilei fiind anunþate cã vor fi între
29 ºi 34 de grade Celsius. Asta
pentru cã, de sãptãmâna viitoa-
re, vremea va intra într-un pro-
ces uºor de rãcire.

Meteorologii spun cã tempera-
turile pot fi suportate

Meteorologii considerã cã aces-
te zile de caniculã nu se înscriu în
limitele normale care ar fi pentru
aceastã perioadã. Potrivit lui Ion
Marinicã, craiovenii ar trebui sã se
aºtepte la temperaturi maxime de
32 de grade Celsius, acesta fiind
pragul de cãldurã pentru mijlocul
lui iunie. „Temperatura adecvatã

pentru mijlocul lunii iunie, în re-
giunea noastrã, este de 32-33 de
grade Celsius. Se trece de acest
nivel, dar totuºi este o lunã de varã
ºi trebuie sã þinem cont cã, dacã
nu am avea cãldura soarelui, atunci
nu am avea nici cireºe coapte în
livezi ºi nici roºii în grãdini. Deci
nu este totuºi foarte grav, avem
nevoie ºi de soare”, a explicat me-
teorologul Ion Mãrinicã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, poliþiºtii Servi-
ciului de Investigaþii Criminale ºi cei din cadrul Secþiei 6
Poliþie Craiova, cu sprijinul unei grupe a luptãtorilor de
la Serviciul Acþiuni Speciale Dolj, au organizat o acþiune
în municipiul Craiova, fiind depistatã Maria Serdaru, de
39 de ani, din Craiova. Pe numele acesteia, autoritãþilor
judiciare germane au emis mandat european de arestare
pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a mai multor
infracþiuni de furt de bijuterii, fapte prin care a creat un
prejudiciu de 26.650 euro. „Craioveanca a fost prezen-

Reamintim cã, procurorii din cadrul Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, luni, 6 iunie
a.c., cã l-au reþinut pe Cristian Dobre, aso-
ciat majoritar în cadrul Polystart Impex SRL

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va au dispus trimiterea în judecatã, în sta-
re de libertate, a inculpaþilor Andreea Lia-
na Gherghe, administrator al unei socie-
tãþi comerciale, pentru fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, tentativã la infrac-
þiunea de evaziune fiscalã ºi folosire sau
prezentare de documente ori declaraþii fal-
se, inexacte sau incomplete, care are ca
rezultat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene ºi Nicolae Burlan, avocat în Ba-
roul Olt, administrator în fapt al unei so-
cietãþi comerciale, acuzat de fals în în-
scrisuri sub semnãturã privatã ºi compli-
citate la folosire sau prezentare de docu-
mente ori declaraþii false, inexacte sau in-
complete, care are ca rezultat obþinerea
pe nedrept de fonduri europene. În rechi-
zitoriu, procurorii au reþinut urmãtoarea
stare de fapt: „la data de 13 martie 2015,
inculpata Gherghe Andreea, în calitate de
administrator al unei societãþi comerciale
ºi cumpãrãtor, împreunã cu inculpatul
Burlan Nicolae, administrator în fapt al
unei firme ºi vânzãtor, au întocmit ºi sem-
nat mai multe documente care priveau
achiziþia unui utilaj de construcþii. Sco-

Craioveancã datã în urmãrire pentru furturiCraioveancã datã în urmãrire pentru furturiCraioveancã datã în urmãrire pentru furturiCraioveancã datã în urmãrire pentru furturiCraioveancã datã în urmãrire pentru furturi
de bijuterii din Germania, prinsã de poliþiºtide bijuterii din Germania, prinsã de poliþiºtide bijuterii din Germania, prinsã de poliþiºtide bijuterii din Germania, prinsã de poliþiºtide bijuterii din Germania, prinsã de poliþiºti

În urma activitãþilor specifice desfãºurate
ieri de poliþiºtii specializaþi în investigaþii
criminale de la IPJ Dolj, a fost prinsã o craio-
veancã de 39 de ani, pe numele cãreia autoritã-
þile judiciare din Germania au emis mandat
european de arestare pentru comiterea mai
multor infracþiuni de furt de bijuterii. Femeia a
ajuns dupã gratii ºi urmeazã sã fie demarate
procedurile în vederea extrãdãrii.

tatã Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova,
care a emis ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore pe
numele ei, urmând sã fie prezentatã Curþii de Apel Cra-
iova în vederea emiterii mandatului de arestare ºi de-
marãrii procedurilor de extrãdare. Poliþiºtii au încarce-
rat-o în Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã din
cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj”, a pre-
cizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

În plus, în cursul zilei de marþi, 14 iunie a.c., a fost
extrãdatã din Spania Florentina Musiu, de 15 ani, din mu-
nicipiul Craiova, pe numele cãreia Judecãtoria Craiova a
emis Sentinþa Penalã de internare într-un centru educativ
pe durata a doi ani pentru sãvârºirea mai multor infracþi-
uni de furt în municipiul Craiova. Minora de 15 ani a fost
preluatã sub escortã de la Aeroportul Otopeni de poliþiºti
din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale ºi Centru-
lui de Reþinere ºi Arest Preventiv ºi predatã unei alte es-
corte din cadrul Secþiei 6 Poliþie Craiova care a internat-
o la Centrul Educativ Buziaº. Craioveanca era urmãritã la
nivel internaþional ºi naþional din data 25 februarie 2016,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

La judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraudeLa judecatã pentru fraude
cu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europenecu fonduri europene

Un avocat oltean ºi o
femeie, administrator
al unei societãþi comer-
ciale, au fost trimiºi în
judecatã de procurorii
DNA – Serviciul Terito-
rial Craiova pentru
fraude cu fonduri
europene. Cei doi au
fãcut o înþelegere cu
privire la un utilaj de
construcþii ºi au întoc-
mit documente false
din care reieºea cã
femeia ar fi achiziþio-
nat utilajul, astfel cã a
obþinut o finanþare de aproape
200.000 lei în baza documentelor
prezentate la Agenþia pentru Finan-
þarea Investiþiilor Rurale (AFIR).

pul întocmirii acestor documente a fost
acela de a atesta, în mod necorespunzãtor
realitãþii, cã utilajul respectiv a intrat efec-
tiv în gestiunea firmei administratã de
inculpata Gherghe Andreea, cã existã fi-
zic la sediul acesteia ºi cã nu prezintã de-
ficienþe tehnice la punerea în funcþiune.
În perioada martie-aprilie 2015, aceste
documente au fost folosite de cãtre incul-
patã la Agenþia pentru Finanþarea Inves-
tiþiilor Rurale (AFIR), de unde a solici-
tat ºi obþinut fonduri nerambursabile din
bugetul european ºi naþional în sumã de
197.037,52 lei, reprezentând o primã tran-
ºã dintr-un proiect privind achiziþia de uti-
laje. În aceeaºi perioadã, inculpata a fo-
losit aceleaºi documente ºi la A.N.A.F. –
A.J.F.P. Dolj pentru a solicita ºi obþine
rambursarea TVA aferentã achiziþiei uti-
lajului, cerere care i-a fost respinsã de cãtre
aceastã instituþie publicã. Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale s-a con-
stituit parte civilã în cauzã cu suma de
197.037,52 lei reprezentând contravaloa-
rea integralã a finanþãrii nerambursabi-
le. În cauzã, s-a dispus instituirea seches-
trului asigurator asupra unor bunuri imo-
bile ºi mobile aparþinând inculpatei Gher-
ghe Andreea Liana”, se aratã încomuni-
catul DNA Craiova. Dosarul a fost trimis
spre judecare Curtea de Apel Craiova, cu
propunere de a se menþine mãsurile asi-
gurãtorii dispuse în cauzã.

Patronul Polystart, Cristian Dobre,Patronul Polystart, Cristian Dobre,Patronul Polystart, Cristian Dobre,Patronul Polystart, Cristian Dobre,Patronul Polystart, Cristian Dobre,
rãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciar

Patronul grupului de firme
Polystart ºi fost preºedinte al
Camerei de Comerþ ºi Industrie
Dolj, Cristian Dobre, rãmâne sub
control judiciar. Curtea de Apel
Craiova a respins, marþi searã,
contestaþia formulatã de procurorii
DNA Craiova împotriva hotãrârii
din 6 iunie a.c. prin care Tribunalul
Dolj a respins arestarea preventivã
a bãrbatului, plasându-l sub control
judiciar. Hotãrârea Curþii de Apel
Craiova este definitivã. Reamintim
cã Dobre a fost reþinut luni, 6
iunie, pentru fraude cu fonduri
europene, instigare la dare de
mitã, spãlare de bani ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã în
dosarul Water Park-ului care se
construieºte lângã Parcul Tineretu-
lui din municipiu, fiind acuzat de
un prejudiciu ce depãºeºte 1,2
milioane euro.

Craiova pentru infracþiunile de participaþie
improprie la folosire sau prezentare cu rea-
credinþã de documente ori declaraþii false,
inexacte sau incomplete, dacã fapta are ca
rezultat obþinerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene cu consecinþe deosebit de grave,
sãvârºitã în formã continuatã (5 acte mate-
riale), instigare la dare de mitã, instigare la
spãlare de bani, instigare la fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã în formã continuatã
(5 acte materiale), în dosarul Water Park.
Procurorii au precizat cã în perioada 2013-
2014, Cristian Dobre ar fi coordonat un în-
treg mecanism prin care au fost denaturate
situaþiile de lucrãri privind realizarea unuia
dintre obiectivele contractului ºi cã a acþio-
nat atât direct cât ºi prin intermediul altor
persoane inclusiv pentru coruperea celor
care aveau sarcina supravegherii executãrii
construcþiei. Mai mult, tot la iniþiativa lui ar
fi fost disimulatã ºi provenienþa unei pãrþi
din suma pretinsã ºi primitã ca mitã de un
diriginte de ºantier pentru neexercitarea co-
respunzãtoare a atribuþiilor sale de serviciu,
prejudiciul creat fiind de 5.547.055 lei (apro-
ximativ 1.232.678 euro). Propunerea de
arestare preventivã a lui Dobrea a fost respin-
sã de Tribunalul Dolj, iar procurorii DNA
Craiova au formulat contestaþie. Marþi, 14

iunie a.c., judecãtorii
de la Curtea de Apel
Craiova au respins con-
testaþia procurorilor an-
ticorupþie, astfel cã Do-
bre rãmâne sub control
judiciar: „Respinge
contestaþia. Cheltuieli-
le judiciare rãmân în
sarcina statului. Defi-
nitivã. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi,
14.06.2016”, se aratã
în hotãrârea instanþei.

În plus, astãzi, la
Tribunalul Dolj, se ju-
decã cererea procuro-
rilor DNA Craiova de
suspendare a procedu-
rii intrãrii în insolvenþã
a Polystart.
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De la data intrãrii în vigoare a
modificãrilor la Ordinul 10/2010 al
Ministrului Sãnãtãþii, în termen de
120 de zile, produsele biocide cu
indicaþie de utilizare în unitãþi sani-
tare din categoriile TP1 (dezinfec-
þia tegumentelor) ºi TP2 (dezinfec-
þia suprafeþelor) vor fi testate în
laboratoare acreditate. Deþinãtorii
de avize prezenþi pe piaþa româ-
neascã (producãtori ºi distribuitori)
vor fi obligaþi sã efectueze teste de
eficacitate pentru fiecare activita-
te a produsului menþionatã în do-
sarul de avizare.

Orice produs pentru care nu
va fi prezentat rezultatul testelor
realizate de un laborator acredi-
tat în termenul de 120 de zile va
pierde avizul de punere pe piaþã.
Termenul de 120 de zile a fost
agreat de Ministerul Sãnãtãþii în

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craiova
au anunþat, ieri, cã au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de libertate, a inculpatului
Mugurel Surupãceanu, prefect al judeþului
Gorj la data comiterii faptei, în sarcina cã-
ruia s-a reþinut sãvârºirea infracþiunii de in-
stigare la infracþiunea de complicitate la abuz
în serviciu dacã funcþionarul a obþinut pen-
tru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
în formã continuatã. În rechizitoriul întoc-
mit la finalizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fapt: în perioa-
da iulie 2003 - decembrie 2004, inculpatul
Surupãceanu Mugurel, prefect al judeþului
Gorj, l-a determinat pe administratorul unei
societãþi comerciale, sã participe ºi sã câº-
tige licitaþia organizatã de Romsilva la data
de 27 august 2004, privind achiziþionarea
unui utilaj sub denumirea de „buldozer
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universal cu macara hidraulicã pe ºenile”.
Întrucât societatea respectivã nu îndeplinea
condiþiile pentru a putea participa la licita-
þie, administratorul acesteia a interpus o altã
societate în încheierea contractului cu RNP
Romsilva. În urma adjudecãrii licitaþiei, ad-
ministratorul societãþii interpuse a vândut
utilajul la preþul supraevaluat
de 8.685.695.760 lei (echivalentul a 243.720
euro la aceea datã), sumã viratã de Romsil-
va la data de 16 decembrie 2004 societãþii
interpuse, care la rândul ei a virat întreaga
sumã societãþii care a deþinut iniþial utilajul
respectiv. Beneficiarul real al întregii sume a
fost inculpatul Surupãceanu Mugurel, care
era administratorul în fapt al acestei din
urmã societãþi. Probatoriul administrat a
arãtat cã achiziþia utilajului a avut loc în
condiþiile nerespectãrii legislaþiei privind
achiziþiile publice, a legii finanþele publice,

a legii controlului financiar preventiv pro-
priu, precum ºi cu încãlcarea propriilor ordi-
nelor interne referitoare la acest control pre-
cum ºi a regulamentului intern al RNP Rom-
silva. Acest lucru a dus la cumpãrarea unui
produs inutil ºi necorespunzãtor calitativ, cu
un adaos de 1.744%, paguba în dauna Re-
giei Naþionale a Pãdurilor ridicându-se la
8.685.695.760 ROL, sumã cu care Regia s-a
constituit parte civilã în cauzã. Astfel, în vre-
me ce utilajul fusese introdus în þarã la pre-
þul de 6.250 USD, în urma aºa zisei licita-
þii, RNP Romsilva a plãtit pentru el suma
de 294.330 USD (calculat la cursul BNR
leu/dolar din ziua cumpãrãrii – 10 decem-
brie 2004). Utilajului nu i s-a gãsit nici o
utilitate, a fost testat atât la Direcþia Silvicã
din Cãlãraºi ºi Dâmboviþa constatându-se cã
prezenta serioase deficienþe tehnice, dificul-
tãþi în manipulare ºi exploatare. Deficienþele
au fost constate atât înainte de efectuarea
plãþii cât ºi dupã aceea, iar în final nu i s-a
gãsit nici o întrebuinþare. Dosarul a fost tri-
mis spre judecare Tribunalului Gorj. 

CARMEN ZUICAN

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova l-au trimis în judecatã pe fostul pre-
fect de Gorj, Mugurel Surupãceanu, acuzat cã, în vremea când era prefect, a obþinut
peste 240.000 euro dupã ce a vândut, prin interpuºi, cãtre Romsilva, un utilaj inutil ºi
necorespunzãtor calitativ, pe care îl achiziþionase la un preþ de 50 de ori mai mic.

Dupã scandalul dezinfectanþilor, care a scos la ivealã
faptul cã în multe spitale din þarã se foloseau produse
diluate, autoritãþile sanitare au decis ca 42 de biocide TP1
ºi TP2 sã fie testate în laboratoare acreditate.

urma propunerii specialiºtilor din
cadrul Institutului Naþional de
Sãnãtate Publicã (INSP).
Reguli mai stricte

Perioada de transparenþã deci-
zionalã a modificãrilor la Ordinul
10/2010 se încheie pe 23 iunie. În
aceastã perioadã, proiectul de Or-
din de Ministru poate suferi mo-
dificãri. Ministerul Sãnãtãþii are în
vedere impunerea unor reguli cât
mai stricte pentru produsele bio-
cide asigurând însã ºi disponibili-
tatea produselor în spitalele din
România.

În paralel cu testarea produse-
lor biocide în laboratoare acredita-
te, în cadrul Programului Naþional
de Sãnãtate, la 1 iunie a.c. s-a de-
marat o primã acþiune naþionalã de
verificare a documentelor (etiche-

tã, aviz, fiºã de securitate, moni-
torizare de control etc) tuturor pro-
duselor biocide TP1 ºi TP2.
Vor fi testate doar 42 de produ-
se din cele 380

La aceasta se adaugã ºi o testa-
re prin sondaj a produselor bioci-
de destinate dezinfecþiei suprafe-
þelor (TP2). În cadrul acestei acþi-
uni vor fi testate 42 de produse în
laboratoarele INSP Iaºi, DSP Ialo-
miþa ºi INSP Bucureºti. Din totalul
produselor biocide pentru dezinfec-
þia suprafeþelor (TP2) avizate pe
piaþa româneascã, eºantionul ales
reprezintã circa o treime.

Produsele biocide vor fi testate
conform standardelor SR EN
1276:2010/AC:2011, SR EN
1650:2000 ºi SR EN 14348:2005
la INSP Iaºi (fungicid si micobac-
tericid), INSP Bucureºti (bacteri-
cid) si DSP Ialomiþa (bactericid).
Aceste teste vor fi parte integrantã
a procesului de acreditare a celor
trei laboratoare. Testarea celor 42
de produse biocide în laboratoare-
le din România este, potrivit auto-
ritãþilor, primul pas al unui plan de
control pe termen lung.

Curãþenia ºi dezinfecþia în
spitale, în dezbatere publicã

Într-un proiect de ordin privind
curãþenia ºi dezinfecþia în unitãþile
sanitare, aflat în dezbatere publicã
pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii, se
specificã cã frecvenþa efectuãrii
testelor de autocontrol în unitãþile
sanitare, este stabilitã în Planul
anual de supraveghere, prevenire
ºi limitare a infecþiilor asociate în-
grijirilor medicale, elaborat de cã-
tre serviciul/compartimentul sau
medicului responsabil pentru pre-

venirea infecþiilor asociate asisten-
þei medicale ºi aprobat de comite-
tul director al unitãþii sanitare.

Frecvenþa efectuãrii testelor de
autocontrol în unitãþile sanitare tre-
buie sã þinã cont de zonele de risc
identificate pe harta riscurilor; in-
cidenþa infecþiilor în anul anterior;
circulaþia germenilor în unitea sa-
nitarã; rezultatele screening-ului
pacienþilor;  focarele de infecþii în-
registrate; rezultatele verificãrilor
efectuate pe fiecare secþie/compar-
timent din unitatea sanitarã.

Pentru secþiile cu risc crescut de
infecþii asociate asistenþei medicale
(terapie intensivã, neonatologie,
obstetricã – ginecologie ºi alte sec-
þii cu profil chirugical) frecvenþa
efectuãrii testelor de autocontrol nu
poate fi mai micã de bilunar pentru
testele de sterilitate ºi sanitaþie.

Interpretarea rezultatelor testelor
de autocontrol se realizeazã de cã-
tre personalul serviciului/comparti-
mentului de prevenire a infecþiilor
asociate asistenþei medicale, în co-
laborare cu ºeful laboratorului de
microbiologie al unitãþii sanitare.

RADU ILICEANU
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Precipitaþiile cãzute, luni searã,
au provocat pagube Craiova, dar
ºi în mai multe localitãþi din apro-
pierea municipiului. Potrivit In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Oltenia” al judeþului Dolj,
în intervalul 14.06.2016 ora 13:00–
15.06.2016, ora 24:00, a fost în
vigoare avertizarea hidrologicã nr.
44, cod galben pe râurile din bazi-
nele hidrografice: Desnãþui (jude-
þele Mehedinþi ºi Dolj), Jiu (jude-
þele Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi
Dolj), Olt – sector aval confluenþa
cu R. Negru ºi afluenþii sãi din ju-
deþele Harghita, Covasna, Braºov,
Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeº, Dolj ºi

Olt ºi cod portocaliu, în intervalul
14.06.2016 ora 13:00–15.06.2016,
ora 18:00, pe râurile din bazinele
hidrografice: Jiu – sector aval con-
fluenþa Motru-Podari (judeþul
Dolj), afluenþii de dreapta ai Oltu-
lui din judeþele Vâlcea, Gorj, Dolj
ºi Olt.

Satele Goieºti ºi Mãlãieºti din comuna Goieºti au
fost puternic afectate de cãderile masive de apã din
seara zilei de luni, 13 iunie a.c. La Mischii, 25 de

gospodãrii au fost inundate. Situaþie dramaticã ºi la
Murgaºi. Aici, 202 case au fost inundate, 165 de anexe
gospodãreºti au avut aceeaºi soartã, 6 poduri avariate,
900 ha de teren arabil distruse, alte 350 ha cu pãºuni
ºi fâneþe calamitate. Mai grav este cã, la peste 300 de
fântâni din aceastã comunã, apa nu mai este potabilã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ªase localitãþi
afectate de ºuvoaie

Unitãþile administrativ-teritoria-
le afectate au fost urmãtoarele:
Craiova, comunele Bulzeºti, Pie-
leºti, Murgaºi, Mischii ºi Goieºti.
Localitãþile aparþinãtoare afectate
sunt: Craiova, comuna Bulzeºti: sat
Prejoi, sat Seculeºti ºi sat Sãliºte;
comuna Pieleºti: sat Pieleºti; co-
muna Murgaºi: sat Murgaºi, sat
Gaia, sat. Buºteni, sat Balota de
Jos, sat Balota de Sus; Comuna
Mischii: sat Mischii ºi comuna
Goieºti: sat Mãlãieºti, sat Goieºti

În comuna Goieºti au fost ava-

riate 3 case ºi tot atâtea anexe gos-
podãreºti au fost lovite de ape. De
asemenea, 30 de ha de teren agri-
col cultivat cu grâu (5 ha), porumb
(7 ha) ºi ovãz au fost calamitate.
Foarte gravã a fost afectarea sola-
riilor acoperite, în care se cultivau
roºii ºi castraveþi. Cauza principalã

a fost ieºirea din matca a Amaradiei,
urmare a precipitaþiilor intense.

Sute de fântâni
compromise
la Murgaºi

Nu mai puþin de 202 de gospo-
dãrii au fost inundate în localitatea
Murgaºi. Tot aici, 165 de anexe
gospodãreºti au avut aceeaºi soar-
tã. ªase poduri peste pârâul Ge-
mãrtãlui au fost avariate, totodatã
ºi un podeþ. În ceea ce priveºte
suprafeþele de teren, 900 ha arabi-
le au fost distruse ºi alte 350 ha cu
pãºuni ºi fâneþe compromise. Mai
grav este cã, la aproximativ 330
de fântâni din aceastã comunã, apa
este nepotabilã. Tot aici, circulaþia
este restricþionatã pe circa 5 km.

Nu au scãpat nici
comunele Bulzeºti
ºi Mischii

În comuna Bulzeºti au fost ava-
riaþi 350 m.l. prin spãlarea pietri-
ºului de cãtre apele pluviale, str.
Vlãdaia – sat. Seculeºti; 100 m.l.

prin spãlarea pietriºului de cãtre
apele pluviale, str. Cerbului – sat
Prejoi; 200 m.l. prin spãlarea pie-
triºului de cãtre apele pluviale, str.
ªcolii, sat Prejoi. Totodatã, 40 de
anexe gospodãreºti au fost afec-
tate. Alte douã poduri avariate au
fost cele de pe  D.J. 643 D, km.
6, sat Seculeºti ºi DJ 643 D, km 6
+ 500, sat Prejoi. Nu a scãpat fu-
riei apelor nici podeþul din satul
Sãliºte al comunei Bulzeºti, situat
pe D.J. 643 D, km. 8 + 500.

În Mischii au fost avariate 25
de anexe gospodãreºti ºi 100 ha
teren arabil au fost inundate. Dru-
muri judeþene cu circulaþie restric-
þionatã sunt: DJ 643 D – inundat
pe o lungime de 200 m.l. sat Pre-
joi, com. Bulzeºti; asfalt exfoliat pe
o distanþã de aproximativ 100 m.l.
în satul Seculeºti – zona Lupa,
com. Bulzeºti; 50 m.l. asfalt exfo-
liat în satul Sãliºte, com. Bulzeºti
ºi DJ 641 km. 44 + 200: partea
carosabila a DJ 641 Mischii - Ca-
racal, din cauza incapacitãþii de
preluare a tuburilor de scurgere a
apei pe sub DJ 641, în  zona de

subtraversare a podului de cale
ferata în localitatea  Pieleºti, sat
Pârºani, pe o lungime de 70 m cu
o înãlþime a lamei de apã de 60 cm.

Douã obiective din
Craiova, inundate

Furia apelor nu a ocolit munici-
piul Craiova. Aici, dintre obiective-
le social-economice afectate sunt
precizate de ISU: Hypermarchet
Auchan ºi Liceul Tehnologic Trans-
porturi Auto. La nivelul municipiul
Craiova s-a acþionat cu toate utila-
jele din dotare pe foarte multe arte-
re: strada Râului, Tecuci, Deva,
Homer, Nedeia, Silozului, Dunãrii,
Industriilor Craiova, Potelu. La ni-
velul unitãþilor administrativ-terito-
riale riverane pârâului Teslui ºi râu-
lui Jiu (sector Filiaºi – Podari) a fost
instituitã permanenþa la sediul pri-
mãriilor, fiind înaintate comitetelor
locale pentru situaþii de urgenþã, ale
acestora, mãsuri specifice monito-
rizãrii ºi gestionãrii situaþiilor de ur-
genþã, ce pot apãrea prin creºterile
de debite ºi respectiv creºterile co-
telor de apãrare.
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RePatriot deschide primul ca-
nal de comunicare între autoritã-
þile locale ºi românii care vor sã
se întoarcã în þarã. Platforma va
oferi acces rapid la oportunitãþi-
le din România ºi îi va pune pe
aceºtia în contact cu autoritãþile
locale. Doi primari aleºi care vin
din mediul de afaceri ºi care au
avut Diaspora în programul cu
care au candidat s-au alãturat
conferinþei. „Românii din toatã
lumea sã ºtie cã sunt bineveniþi

acasã! Mediul de afaceri, Preºe-
dinþia, Guvernul ºi Administraþia
Publicã Localã considerã legãtu-
ra cu Diaspora o prioritate. Cei
mai importanþi investitori care pot
fructifica oportunitãþile din þarã
sunt românii de pretutindeni. In-
ternetul ºi noile tehnologii de co-
municaþii ne ajutã sã fim mai
aproape de cei plecaþi, misiunea
noastrã este sã le folosim pentru
întãrirea României”, a declarat
Marius Bostan, iniþiatorul proiec-
tului Repatriot, actualmente Mi-
nistru al Comunicaþiilor ºi pentru
Societatea Informaþionalã.

Obiective centrate pe Diaspora
Liderii RePatriot invitã primarii

aleºi sã se partenerieze în program
cu scopul de a dezvolta comunitã-
þile locale ºi în acest sens lanzeazã
un Apel care poate fi consultat pe
site-ul www.repatriot.ro. Primãrii-
le partenere vor avea o persoanã
delegatã care va pãstra legãtura cu
voluntarii în proiectul RePatriot pen-
tru a comunica rapid oportunitãþile
de investiþie sau de job-uri din zona
lor. Platforma www.repatriot.ro va
fi punctul de legãturã în acest sens.
„Dupã ce anul trecut am mers prin
Europa ºi ne-am întâlnit cu peste
1.500 de români plecaþi, anul aces-
ta ne-am concentrat sã atragem
atenþia autoritãþilor locale ºi centra-
le asupra rolului pe care îl poate juca
Diaspora în dezvoltarea comunitã-
þilor. Ne bucurã faptul cã existã deja
primari aleºi care au avut în  pro-
gramul lor obiective centrate pe
Diaspora ºi pe aceia dorim sã-i atra-
gem parteneri”, a spus Dragoº
Anastasiu, preºedintele Eurolines,
lider RePatriot.

Sã reducã fenomenul de
migrare temporarã pentru
job-uri sezoniere

Apel cãtre primarii aleºi pentru a sprijini DiasporaApel cãtre primarii aleºi pentru a sprijini DiasporaApel cãtre primarii aleºi pentru a sprijini DiasporaApel cãtre primarii aleºi pentru a sprijini DiasporaApel cãtre primarii aleºi pentru a sprijini Diaspora
RePatriot, proiect de repatriere prin antrepre-

noriat, lansat de Romanian Business Leaders în
urmã cu un an, lanseazã un apel cãtre primarii
aleºi pentru a se implica în crearea de oportuni-
tãþi pentru Diaspora. Doi primari aleºi, care vin
din mediul antreprenorial deja s-au alãturat ini-
þiativei.  RePatriot propune ziua de 15 august,
Ziua Diasporei ºi oferã primãriilor locale sprijin

ºi pentru organizarea de evenimente dedicate
românilor emigraþi.  În toamnã, va avea loc pri-
mul eveniment RePatriot Summit – Împreunã
pentru România! care va reuni 100 de oameni de
afaceri de top din Diaspora ºi 100 de oameni de
afaceri de top din România cu autoritãþi locale ºi
centrale cu scopul de a facilita relaþionarea între
elitele businessului.

Ramona Chirilã,
director executiv
RePatriot :

„M-am intors in Romania pen-
tu a face lucruri mari pentu oa-
meni. RePatriot mi-a plãcut de
când i-am vãzut conceptul iniþial
prezentat pe Facebook, când încã
eram în SUA. Încã de atunci am
vrut sã mã implic ca voluntar.
Dupã ce am cunoscut echipa, am
caºtigat o ºi mai mare încredere
în proiect ºi am acceptat sã preiau
managementul proiectului. Cred cu
tãrie cã dacã românii din strãina-
tate s-ar întoarce acasã cu tot ceea
ce au învãtat, ei ar deveni agenþii
de schimbare de care România are
atât de mare nevoie. O abordare
de jos în sus asigurã succesul
acestei schimbãri...”

Gabriel Aftenie,
Vice Preºedinte
ºi Coordonator
Voluntari
Asociatia Open
Knowledge.

„Românii din diaspora aduc cu
ei experienþa ºi stilul de viaþã din
þãrile în care au trãit, ei observã
deficienþele din sistem ºi lucreazã
pentru remedierea acestora. Noi, în
calitate de capitalã europeanã tre-
buie sã avem mai multã grijã pen-
tru turiºtii strãini ºi autohtoni care
ne viziteazã. Acesta este motivul
pentru care, în calitate de repatriat,
am întemeiat un ONG cu finanþare
privatã - Asociaþia Open Oknow-
ledge - prin care momentan gestio-
nãm douã Centre de Informare
Turisticã în Bucureºti, pe Strada
Lipscani 47 si Bd. Carol I 27. Prin
intermediul lor ne dorim ca fiecare
turist care ne viziteazã sã devinã un
ambasador ºi prieten al României”

Gabriel Iºtoc,
Managing
Partner ºi
fondator
B-Team:

„Romania are nevoie de crea-
tori de valoare! Mulþi dintre ei sunt
plecaþi din þarã la muncã sau fac
afaceri în strãinãtate! Suntem de-
terminaþi sã îi ajutãm sã vinã aca-
sã sa construim România pe care
ne-o dorim cu toþi!”

Primari aleºi foºti antreprenori
care susþin Diaspora „Fãrã o ar-
monie între administraþie, politic ºi
mediul de afaceri nu vom rezista
competiþiei incredibile cu Europa.
Pânã la urmã, oraºul e tot o firma
care e în competiþie cu Europa ºi
lumea întreagã chiar”, a spus Con-
stantin Toma, preºedinte fondator
Romet Group, primar ales Buzãu,
prezent la conferinþa de presã.

Ioan Popa, fondator Monte
Banato, primar ales Reºita, a spus

cã pentru început are în focus
douã obiective: sã reuºeascã sã
convingã sportivi celebri din Reºi-
þa, cum ar fi Cristi Chivu sau Lu-
miniþa Dobrescu, sã se implice în
proiecte sportive care sã contribuie
la dezvoltarea comunitãþii ºi sã re-
ducã fenomenul de migrare tem-
porarã pentru job-uri sezoniere în
afara þãrii în special pentru mame,
prin crearea de locuri de muncã.
„Noi suntem aproape de graniþa
ceea e face ca multe persoane, în
special femei, sã ajungã sã lucreze
temporar în þãri precum Austria,
Germania. Acest fenomen are im-
pact nu doar în economia româ-
nescã, dar ºi asupra generaþiilor vii-
toare, întrucât copiii ajung sã nu
mai fie crescuþi de pãrinþi ci de
bunici. Fenomenul poate fi oprit
prin crearea de locuri de muncã
pentru aceste categorii sociale”, a
spus Ioan Popa.

Ziua Diasporei
Printre obiectivele din perioada

urmãtoare ale echipei RePatriot se
aflã ºi declararea zilei de 15 august,
Sfânta Maria, Ziua Diasporei, dedi-
cate românilor emigraþi. Cu aceastã
ocazie autoritãþile locale vor putea
organiza evenimente pentru românii
plecaþi din comunitãþile lor. „Sfânta
Maria o zi pe care mulþi români ple-
caþi aleg sã o petreacã în þarã. Este o
zi liberã în multe þãri europene iar
românii plecaþi îºi prelungesc con-
cediul pentru a fi alãturi de familia
din þarã. Poate deveni o zi simbol a
reîntregirii nu doar a familiilor sepa-
rate dar ºi a celor douã Românii –
diaspora ºi þara. Este ºi un prilej ca
autoritãþilor locale sã ia contact cu
aceºtia ºi sã realizeze importanþa ºi
potenþialul reprezentat de diaspora
pentru dezvoltarea României”, a spus
Felix Tãtaru, preºedintele GMP

Group, lider RePatriot. Astfel, echi-
pa RePatriot îºi propune sã ofere
sprijin autoritãþilor locale pentru or-
ganizarea evenimentelor dedicate Di-
asporei.

RePatriot Summit – Împreunã
pentru România

Conform statisticilor BNR, Di-
aspora este investitorul major în
economia româneascã prin banii
trimiºi an de an. Studiul realizat de
RBL împreunã cu Open-I la sfâr-
ºitul anului trecut a arãtat cã mulþi
dintre românii plecaþi ºi-ar dori sã
se întoarcã sau sã investeascã în
România. În acest sens, toamnã,
va avea loc primul eveniment Re-
Patriot Summit – Împreunã pentru
România care va reuni 100 de oa-
meni de afaceri de top din Diaspo-
ra ºi 100 de oameni de afaceri de
top din România cu autoritãþi lo-
cale ºi centrale cu scopul de a fa-
cilita relaþionarea între elitele busi-
ness-ului. Iniþitivele fac parte din
proiectul repatriere prin antrepre-
noriat lansat în urmã cu un an de
Romanian Business Leaders, orga-
nizaþia care reuneºte cei mai im-
portanþi antreprenori ºi executivi de
top din România. Programul Re-
Patriot a debutat cu o campanie de
informare ºi nouã conferinþe la
Torino, Milano, Valencia, Madrid,
Londra, Dublin, Alba Iulia, Mun-
chen ºi Focºani unde au participat
peste 1.500 de români emigraþi.
Foarte mulþi ar dori sã revinã în
România, dar au fost exprimate ºi

temeri privind birocraþia ºi situaþia
generalã din þarã.

Pe 1 decembrie 2015, peste 150
de participanþi au lansat „noua de-
claraþie de la Alba Iulia”, cu sco-
pul de a uni cele douã Românii:
Diaspora ºi Þara ºi de a determina
autoritãþile sã considere Diaspora
o prioritate naþionalã. La începutul
acestui an Preºedintele ºi Premie-
rul României au declarat „Diaspo-
ra prioritate naþionalã”.

Despre RePatriot
Repatriot este un proiect de re-

patriere prin antreprenoriat iniaþiat
în urmã cu un de peste 30 de lideri
din business-ul românesc, antre-
prenori ºi executivi de top, con-
duºi de Marius Bostan, membru

RBL, actualmente Ministrul Co-
municaþiilor ºi Societãþii Informa-
tionale. Participarea acestora se
face pe bazã de voluntariat cu sco-
pul de a oferi inspiraþie ºi consilie-
re românilor plecaþi care vor sã
revinã în România.

RePatriot îºi propune sã susþi-
nã românii care doresc sã revinã
în þarã, cu informaþii ºi consiliere
pentru acces rapid la oportunitãþi-
le din România. Pentru cã în egalã
mãsurã, România are nevoie de
expertiza ºi experienþa lor. Proiec-
tul se adreseazã în acelaºi timp ºi
românilor care sunt de mult timp
în strãinãtate ºi doresc sã rãmânã
acolo, dar sunt interesaþi sã por-
neascã o afacere ºi sã fructifice
oportunitãþi în þarã, transferând în
România bunele practici dobândi-
te în þara adoptivã.

O platformã de acþiune ºi
implicare socialã

Conform studiului „Romanii din
Diaspora” realizat de Open-I Re-
search la sfârºitul anului trecut
pentru RBL, 62% dintre românii

intervievaþi declarã cã doresc sã
investeascã în România, principa-
lele domenii vizate fiind turismul ºi
agricultura. De asemenea, princi-
pala barierã pentru care nu revin
în þarã este corupþia (83%), însã
s-ar intoarce pentru a fi alãturi de
cei dragi (58%), conform acelu-
iaºi studiu. Despre Fundaþia Roma-
nian Business Leaders Fundaþia
Romanian Business Leaders este o
organizaþie apoliticã, neguverna-
mentalã ºi non-profit, înfiinþatã în
iulie 2011. Obiectivul sãu este sã
dezvolte o platformã de acþiune ºi
implicare socialã pentru liderii din
mediul privat. Scopul este ca Ro-
mânia sã devinã o þarã mai bunã
pentru business-ul responsabil ºi,
în felul acesta, pentru toþi românii.
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Un caz descoperit la ªcoala
Gimnazialã „Alexandru Mace-
donski” a alertat, pe bunã drep-
tate opinia publicã: unul dintre
cadrele didactice a fost depistat
cu demne clare de tuberculozã,
Bacilul Koch, fãrã sã fie vorba
de virus sau bacterii, fiind cel
care, odatã instalat în organism,
poate conduce la binecunosctu-
tul TBC. Sunt diverse forme ale
bolii, unele contagioase, altele nu.
Din fericire, la „Alexandru Ma-
cedonski” a fost vorba despre ul-
tima speþã. Profesoara bolnavã a
anunþat afecþiunea ºi s-a adresat
instituþiilor competente. A intrat în
concediu medical ºi-ºi urmeazã
tratamentul. Medicii Spitalului
Clinic de Boli Infecþioase „Victor
Babeº” din Craiova au adoptat
mãsurile de rigoare ºi au înºtiin-
þat autoritãþile îndrituite. Sigur, fie-
care dintre cei care au copii la
ºcoala respectivã a intrat în stare
de alarmã, dar analizele ºi-au ur-
mat cursul. O epidemie de acest
fel putea fi foarte periculoasã.

Nu existã pericol
Normal în astfel de situaþii, im-

pacientarea venind de la sine, dar,
din ferricire nu s-a ajuns la mo-

La ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”,La ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”,La ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”,La ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”,La ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski”,
situaþia medicalã este sub controlsituaþia medicalã este sub controlsituaþia medicalã este sub controlsituaþia medicalã este sub controlsituaþia medicalã este sub control

Alertã ridicatã, în ultimele douã zile, în învãþãmân-
tul doljean, ºi nu numai, dupã ce un cadru didactic de
la ªcoala Gimnazialã „Alexandru Macedonski” din
Craiova a fost depistat cu semne care duceau cãtre
tuberculozã. Normal, în astfel de cazuri, s-au luat
mãsuri de protejare a persoanelor care au intrat în
contact cu persoana respectivã, fiind luate în calcul
toate posibilitãþile. Din fericire, nu este vorba despre
ceva contagios, însã toþii copiii, în principal, au fost
supuºi unor teste medicale, iar, acolo unde a fost cazul,
s-a decis monitorizarea acestora. Nu este niomic grav,
nu exustã pericol ºi nici nu se poate pune problema
intrãrii în carantinã a unitãþii de învãþãmânt.

mente neplãcute. „Am fost
anunþaþi despre caz ºi am luat le-
gãtura cu Direcþia de Sãnãtate
Publicã a judeþului Dolj. Doam-
na profesor este în concediu me-
dical, ne-a anunþat despre afec-
þiune ºi, din câte am fost infor-
maþi, nu este vorba despre o for-
mã contagioasã. Este normal ca
toþi copiii sã fie verificaþi, iar, din
informaþiile primite, 40 dintre ei
vor fi atent monitorizaþi, din cau-
za unor analize care aveau limi-
tele depãºite. Nu cred cã sunt
semnale îngrijorãtoare, dar este
foarte bine cã s-a mers pe anali-
ze complexe”, a spus prof.  La-
vinia Elena Craioveanu, in-
spector ºcolar general al Inspec-
toratului ªcolar General Dolj.
Narcisa Dinicã, coordonator de
programe în cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, a decla-
rat: „Am fost informaþi despre
cazul de la ºcoala din Craiova.
Doamna este suferindã de tuber-
culozã ganglionarã, o formã care
nu este contagioasã ºi se aflã
sub tratament. Medicul de caz de
la „Victor Babeº” (Viorel Mãce-
ºeanu – n.r.) a luta mãsurile care
se impuneau, astfel cã a decis
sã-i analizeze pe toþi cei 300 de

copii de la unitatea de învãþã-
mânt. Pentru 40 dintre aceºtia,
la care limitele erau uºor cres-
cute, s-a luat mãsura monitori-
zãrii, inclusiv prin internare. Nu
se pune problema instituirii ca-
rantinei. Vreau sã mai spun cã

trebuie sã ne debarasãm de con-
cepþiile trecute, când, dacã am
TBC, sunt un fel de proscris.
Este o boalã tratabilã ºi fiecare
persoanã care simte cã are pro-
bleme medicale trebuie sã mear-
gã la medic, mai ales când are

simptome care pot conduce la
boli de plãmâni. În speþa despre
care disctutãm nu sunt probleme
de contagiere, dar este foarte
bine cã s-a duscutat problema.
Nu este niciun fel de pericol”.

 Lavinia Elena
Craioveanu

Narcisa
Dinicã
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CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
centralizat datele dupã susþinerea primei
probe a sesiunii iunie/iulie a Bacalaureatu-
lui 2016, cea de Competenþã lingvisticã în
lima românã. Au fost înscriºi 4.377 de
candidaþi, unul dintre ei, caz din fericire
singular, fiind eliminat în prima zi. S-au
înregistrat 87 de absenþi, iar din promoþii-
le anterioare 740 ºi-au echivalat probele
(287 – „avansat”, 327 la „experimentat”,
120 la „mediu” ºi ºase fãrã „nivel”, deoa-
rece au absolvit pânã în anul 2010, când

ne erau cerinþele actuale). Astfel, proba a
fost susþinutã de 3.637 de candidaþi, gra-
dele de promovabilitate fiind urmãtoarele:
„avansat” – 594; „experimentat” – 2.723;
„mediu” – 231. În perioada 21-23 iunie,
va avea loc proba de Competenþã digitalã,
în aceleaºi 43 de centre (licee) de examen.
Altfel, astãzi, la ora 10:00, în Amfiteatrul
ISJ Dolj va avea loc premierea elevilor care
au obþinut performanþe deosebite la faza
naþionalã a Olimpiadei de Informaticã.

CRISTI PÃTRU

RAT Craiova a anunþat cã, începând cu
data de 1 iulie, pensionarii cu un venit din
pensie mai mic de 1.000 de lei ºi cei cu vâr-
sta de peste 70 de ani, care beneficiazã de
gratuitate pe transportul public în comun,
trebui sã circule în baza unui abonament
gratuit. Potrivit conducerii fostei regii, legi-
timaþiile se pot elibera de la orice casã de
bilete, pe baza actului de identitate, în origi-
nal, ºi a cuponului de pensie din luna ante-

Pensionarii, aºteptaþi sã-ºi ridice
abonamentele RAT gratuite

rioarã celei în care se solicitã abonamentul,
în original ºi copie. Abonamentele eliberate
astfel vor fi valabile pe o perioadã de un an.
Abonamentul gratuit îºi pierde valabilitatea
în condiþiile în care valoarea pensiei depã-
ºeºte 1.000 de lei - în cazul pensionarilor
sub 70 de ani sau dacã pensionarii îºi schim-
bã domiciliul din municipiul Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Festivalul-concurs „Icoana –
fereastrã spre cer”, la a X-a ediþie

Fundaþia „Cuvântul care zideºte” a Mitropoliei Olteniei organizeazã
astãzi cea de-a X-a ediþie a Festivalului-concurs „Icoana – fereastrã
spre cer”, care îºi propune, potrivit directorului executiv Cristina Stama-
toiu, „sã descopere ºi sã promoveze noi talente în domeniul picturii cu
specific religios”. Participã elevi de la mai multe unitãþi de învãþãmânt
din municipiul Craiova ºi din localitãþile Mãceºu de Sus, Botoºeºti-Paia,
Murgaºi, Unirea, Coºoveni, care vor fi premiaþi pentru lucrãrile lor de
picturã pe tema „Înãlþarea Domnului”. Din comisia de evaluare a lucrã-
rilor fac parte profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craio-
va: lectorii univ. Alexandrina Bãdescu, Emilia Burlan ºi Emilian Popescu.
Activitatea are loc începând cu ora 11.00, la Centrul de restaurare, con-
servare patrimoniu ºi vizualizare, ºi este derulatã în parteneriat cu ªcoala
Profesionalã Specialã  din cadrul Penitenciarului pentru Minori ºi Tineri
(PMT) din Craiova, în baza parteneriatului „Bucuria de a dãrui”, avizat
de Inspector ªcolar Judeþean Dolj. Alãturi de icoanele participanþilor la
festival vor fi expuse ºi lucrãri ale copiilor de la PMT Craiova.

Filarmonica „Oltenia”: teatru-tango
ºi muzicã live, astã-searã

Dupã ce, în urmã cu o
lunã, a încântat publicul la
Filarmonica „Oltenia”,
„Luna Tango” revine pe
aceeaºi scenã cu ritmuri
latine, dans contempo-
ran ºi eleganþa pasionalã a
tangoului într-un specta-
col care are loc astã-sea-
rã, de la ora 19.00. «Un
succes al colaborãrii din-
tre artiºti români talentaþi
ºi Mariano Castro, muzician argentinian recunoscut pe mapamond pen-
tru feeling-ul Tango Nuevo al interpretãrii sale, „Luna Tango Concert”
oferã o poveste despre descoperirea de sine. O poveste peste timp, de-
spre diferite atitudini faþã de dans, despre „vârstele” tangoului, despre
ieri ºi azi, despre fiecare dintre noi», precizeazã organizatorii. Proiect al
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tango, recent extinsã în Craiova, spectaco-
lul reuneºte nume cunoscute în comunitatea de dans din România: Lu-
cian Stan, Raluca Aldea, Anca Maria Ionescu, Traian Ionescu, Maria
Popa, Laurenþiu Lungianu, Szasz Levente ºi spectaculosul Cvartet Pas-
sione. Biletele sunt disponibile la Agenþia Filarmonicii „Oltenia” ºi online,
pe www.bilete.ro.

Creaþia lui Ion Þuculescu,
temã pentru atelierul „Bios Art”

Un nou modul al proiectului cultural
„Bios Art” – având tema „Ion Þucules-
cu – din tainele limbajului plastic” –
se desfãºoarã astãzi, începând cu ora
10.00, în spaþiul interactiv al Secþiei de
ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei, în
parteneriat cu Muzeul de Artã Craiova,
reprezentat de muzeograf Rusalia Crã-
ciunoiu. Invitaþi sunt elevii clasei a III-a
E (step by step) de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, sub coordonarea pro-
fesorilor pentru învãþãmântul primar
Elena Constantin ºi Angela Popescu.
„Vom miza ºi de aceastã datã pe un dia-
log interactiv tematic, dar ºi pe realiza-
rea de creaþii handmade având ca temã
de inspiraþie frunza, element utilizat în
picturile lui Ion Þuculescu”, precizeazã coordonatorul atelierului, drd.
Narcisa Gima, de la Secþia de ªtiinþele Naturii.

Lansãri de cãrþi la
Biblioteca Judeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” vã invitã astãzi la douã lansãri
de cãrþi, ambele gãzduite de Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”. La ora 11.00, va fi lan-
sat volumul „Aventurile Lucreziei” sem-
nat de Cristina Dumitrescu, invitaþi ai au-
toarei fiind prof. Ecaterina Bogdan ºi scri-
itorul Jean Bãileºteanu. La ora 16.00, va
avea loc evenimentul de lansare a volumu-
lui „Pietrele Soarelui” al autoarei Angi
Melania Cristea. Vor vorbi despre carte
Nicolae Marinescu – director Editura
„Aius”, Liliana Hinoveanu – redactor la Radio Oltenia, criticul literar
Mihaela Rãdulescu , scriitorii Trandafir Sânpetru ºi Diana Olteanu.
Programul mai cuprinde un moment artistic susþinut de Mircea Su-
chici (Filarmonica „Oltenia”) ºi de elevi ai Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, precum ºi deschiderea unei expoziþii de picturã a prof.
Monica Dincã, de la acelaºi Liceu de Arte craiovean.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Diplomat în Artã al Conserva-
torului de Muzicã „Gheorghe Di-
ma” din Cluj-Napoca, Gheorghe
Fabian (nãscut la 18 iunie 1941,
în localitatea Butin – Timiº) a de-
prins tainele artei sunetelor în co-
pilãrie de la tatãl sãu, organist al
bisericii evanghelice luterane din
sat, devenind, dupã absolvirea stu-
diilor superioare (în 1966), profe-
sor de muzicã, iar din 1968, se-
cretar muzical al Filarmonicii de
Stat Oltenia. Aici îndeplineºte, pe
rând, calitãþile de secretar muzical
– consultant artistic (1968-1993),
director artistic (1993-2000) ºi di-
rector general (din 2000 pânã în
2003, anul pensionãrii).

În paralel sau ulterior, a activat,
în perioade diferite, ca profesor
asociat la Liceul de Muzicã, secre-
tar muzical la Secþia de Operetã a
Filarmonicii, la Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini” ºi profesor asociat-
 la Departamentul de Muzicã –
Universitatea din Craiova. Actual-
mente, îºi continuã activitatea în
funcþia de consultant artistic al Fi-
larmonicii „Oltenia”.

De numele sãu sunt legate une-
le dintre cele mai rãsunãtoare suc-

La împlinirea a 75 de ani de viaþã ºi 50 de ani în slujba
Filarmonicii „Oltenia”, muzicologul ºi profesorul Gheorghe
Fabian va fi sãrbãtorit mâine, 17 iunie, de aceastã institu-
þie în cadrul unei întâlniri care va avea loc în Sala „Filip
Lazãr”, cu începere de la ora 12.00. Evenimentul va fi pre-
zentat de Radu Jianu, consultat artistic, ºef Serviciu coor-
donare artisticã în cadrul Filarmonicii craiovene.

cese ale Filarmonicii: înfiinþarea -
Festivalului Internaþional „Craio-
va Muzicalã” ºi a Clubului Melo-
manilor din Craiova, primele sta-
giuni estivale în spaþii neconvenþi-
onale. De asemenea, a contribuit
la înfiinþarea Conservatorului Su-
perior de Muzicã din Craiova, res-
pectiv a Departamentului de Mu-
zicã din cadrul Facultãþii de Litere
(2003). Este membru al Uniunii de
Creaþie Interpretativã a Muzicieni-
lor din România ºi al Cenaclului din
Craiova al Uniunii Compozitorilor
ºi Muzicologilor din România.

Ca muzicolog, a redactat sute de
caiete-program pentru concertele
Filarmonicii ºi, periodic, pentru -
Teatrul Liric „Elena Teodorini”, a
iniþiat cicluri de concerte (integrale
de simfonii ºi/sau lucrãri concertan-
te etc. de Haydn, Mozart, Beetho-
ven, Brahms, Ceaikovski, Bruc-
kner), a realizat prezentãri de con-
certe-lecþii ºi educative, a organizat
simpozioane de muzicologie ºi ex-
poziþii documentare, a elaborat mi-
cromonografii aniversare ºi caiete
omagiale, a semnat zeci de cronici
muzicale în presã (Muzica, Înain-
te, Mozaicul, Independentul, Con-

temporanul º.a.) despre concertele
Filarmonicii ºi spectacolele Teatru-
lui Liric. Ani la rând, a fost titularul
rubricii sãptãmânale Cronica mu-
zicalã a Studioului de Radio Olte-
nia Craiova.

În decursul timpului, pentru
contribuþia sa la înflorirea ºi dina-
mizarea vieþii muzicale craiovene,
a fost recompensat cu Diplome de
Onoare sau de Excelenþã din par-
tea Consiliului Local al Municipiu-
lui Craiova, Colegiului Criticilor
Muzicali din România, Fundaþiei
„Scrisul Românesc”, revistei „Mo-
zaicul”, Teatrului Liric „Elena Te-
odorini”, ªcolii de Artã „Cornetti”.
În anul 2000 a primit Premiul
„Jean Bobescu” pentru Muzicã,
acordat de revista „Mozaicul” ºi
Inspectoratul pentru Culturã Dolj.
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Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” din Craiova a anun-
þat, ieri, rezultatele selecþiei con-
cursului de proiecte pentru Sim-
pozionul Internaþional de Sculp-
turã în Piatrã „Drumuri brân-
cuºiene”. Cea de-a IV-a ediþie se
va desfãºura în perioada 1-31
august ºi va avea ca temã creaþia
poetului Adrian Pãunescu.

La concurs s-au înscris 62
de participanþi din 25 de þãri:
Argentina, Armenia, Belarus,
Belgia, Bulgaria, Danemarca,
Egipt, Franþa, Georgia, Germania, Iran, Italia, Japo-
nia, Kosovo, Letonia, Macedonia, Malaezia, Marea
Britanie, Muntenegru, Republica Moldova, România,
Rusia, Serbia, Spania ºi Ucraina. Potrivit organizato-
rilor, au fost selectaþi 5 artiºti din strãinãtate – Glebos

Tkachenko (Rusia), Agnes-
sa Ivanova Petrova (Bulga-
ria), Lyudmyla Mysko
(Ucraina), Viktar Kopach
(Belarus), Daniel Perez
(Spania) – ºi alþi 4 din Româ-
nia: Gabriel Sitaru, Dan
Nica, Tiberiu Mursa, Adri-
an Emil Popescu.

Cei nouã vor sculpta în pia-
trã de Vratsa ºi marmurã de
Ruºchiþa. În afara concursu-
lui a fost invitat ºi craiovea-
nul Gabriel Rizea, care va

sculpta în lemn. Artiºtii vor lucra sub privirile publi-
cului, iar operele realizate, ca ºi la ediþiile precedente
ale Simpozionului Internaþional „Drumuri brâncuºie-
ne”, vor contribui la îmbogãþirea patrimoniului mo-
numental al municipiului Craiova.

Institutul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”
al Academiei Române din Craiova
organizeazã astãzi, de la ora
10.00, „COLLOQUIA. Seria de
conferinþe publice ale institutu-
lui”. Tema întâlnirii – „Ideologie,
istorie ºi memorie în Europa de
Rãsãrit. Cazul Republicii Moldo-
va” – are la bazã recentul stagiu
efectuat în Republica Moldova de
un grup de patru cercetãtori ai
instituþiei (dr. Ion Militaru, dr. Ni-
colae Mihai, dr. Gabriel Croitoru,
drd. Silviu-Gabriel Lohon), în ca-
drul programului de schimburi din-
tre Academia Românã ºi Acade-
mia de ªtiinþe a Moldovei.

„Ideologie, istorie ºi memorie în Europa„Ideologie, istorie ºi memorie în Europa„Ideologie, istorie ºi memorie în Europa„Ideologie, istorie ºi memorie în Europa„Ideologie, istorie ºi memorie în Europa
de Rãsãrit. Cazul Republicii Moldova”de Rãsãrit. Cazul Republicii Moldova”de Rãsãrit. Cazul Republicii Moldova”de Rãsãrit. Cazul Republicii Moldova”de Rãsãrit. Cazul Republicii Moldova”

Potrivit organizatorilor, cei patru
vor vorbi despre relaþia dintre eve-
nimentul istoric ºi memoriile con-
curenþiale, despre cum poate ideo-
logicul sã marcheze încã memoria
colectivã, despre „homo sovieticus”
ºi amprenta sa, despre amnezie ºi
nostalgie în societatea basarabeanã,
despre locuri memoriale, sãrbãtori
ºi practici comemorative, sãrbãtori
naþionale ºi adevãr istoric. Va fi pre-
zentat un bogat material vizual, re-
alizat la memorialul „Eternitatea” din
Chiºinãu, complexul memorial de la
ªerpeni, la Tiraspol, Tighina, Bãlþi
ºi Comrat.

«Dezbaterea noastrã poate fi
uºor plasatã pornind de la o re-

flecþie a laureatei premiului No-
bel, scriitoarea bielorusã Svetla-
na Aleksievici: „Comunismul a
avut un plan smintit: sã-l schim-
be pe “vechiul om”, pe bãtrânul
Adam. ªi i-a reuºit... poate este
singurul lucru care i-a reuºit”
(Svetlana Aleksievici, „Vremuri
second-hand”, Humanitas, 2016,
p. 9)», spune dr. Nicolae Mihai,
cercetãtor în cadrul Institutului
„C.S. Nicolãescu-Plopºor”.
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Statele Unite ºi þãri europene încear-
cã sã creeze un “front antirus” specific
Rãzboiului Rece, a declarat, ieri, minis-
trul rus de Externe, Serghei Lavrov, re-
ferindu-se la decizia NATO de suplimen-
tare a efectivelor militare în þãri est-eu-
ropene. “Rusia îºi apãrã interesele naþi-
onale într-o perioadã în care Statele Uni-
te ºi aliaþii lor încearcã sã creeze un front
antirus de disuasiune specific Rãzboiu-
lui Rece”, a declarat Serghei Lavrov. “Nu
se poate nega faptul cã poziþia Rusiei în
probleme geopolitice contemporane a
fost consistentã. Nicio þarã, nici mãcar
cea mai puternicã, nu poate încerca sã
rezolve în mod unilateral numeroasele
probleme din lume”, a subliniat ºeful di-
plomaþiei ruse, insistând cã este necesa-
rã “activitatea diplomaticã de tip colec-
tiv”. Alianþa Nord-Atlanticã va trimite
circa 4.000 de militari suplimentari în
Polonia ºi în þãrile baltice, pentru des-
curajarea Rusiei, a anunþat secretarul ge-
neral NATO, Jens Stoltenberg. Estonia,
Letonia, Lituania ºi Polonia cer de mult

Israelul anunþã disponibilitatea
de a coopera cu NATO în combaterea
terorismului

Israelul este pregãtit sã efectueze
schimb de informaþii cu Alianþa Nord-
Atlanticã pentru depistarea teroriºtilor
islamiºti, anunþã premierul israelian,
Benjamin Netanyahu. “Terorismul nu
are frontiere, de aceea nici cooperarea
noastrã pentru combaterea terorismului
nu trebuie sã aibã frontiere”, a declarat
Benjamin Netanyahu, amintind de
atacurile atribuite organizaþiei teroriste
Stat Islamic. “Suntem pregãtiþi sã
oferim ajutor Alianþei Nord-Atlantice în
aceastã luptã comunã. Suntem pregãtiþi
sã facem schimb de informaþii ºi sã
oferim experienþa noastrã”, a subliniat
premierul Israelului, condamnând
masacrul din Statele Unite, soldat cu 49
de morþi, ºi atacul terorist din Franþa,
soldat cu moartea a douã persoane.

Preºedintele rus Vladimir Putin
a ordonat iniþierea unor exerciþii
militare surprizã

Exerciþiile militare surprizã, ordonate
de preºedintele Putin, au rolul de a
verifica capacitatea de luptã a armatei
ruse, a anunþat ministrul Apãrãrii de la
Moscova, generalul Serghei ªoigu.
Manevrele militare au început marþi ºi
ar urma sã se încheie peste o sãptãmâ-
nã, pe data de 22 iunie. ªoigu a subli-
niat cã în cadrul exerciþiilor se va pune
accentul pe “planificarea modului de
folosire a forþelor militare în diverse
situaþii de crizã”. “O altã inspecþie
surprizã a fost iniþiatã la ora 7 diminea-
þa (pe 14 iunie) pentru a verifica
pregãtirea de luptã ºi mobilizare a
trupelor, în acord cu decizia comandan-
tului suprem”, a declarat ministrul rus.
Oficialul a mai spus cã ataºaþi militari
strãini urmeazã sã fie informaþi cu
privire la aceste exerciþii.

UNICEF: 92 la sutã din cei aproximativ
7.600 de copii sosiþi în Italia,
anul acesta, erau neînsoþiþi

Nouã din zece copii sosiþi în Italia,
în cursul primelor cinci luni ale
acestui an, nu erau însoþiþi de persoane
adulte, se afirmã într-un raport intitu-
lat “Pericol la fiecare pas”, publicat de
UNICEF. “Motivul pentru care vedem
tot mai mulþi (minori neînsoþiþi) nu
este clar în acest moment”, a declarat
Sarah Crowe, un oficial în cadrul
UNICEF. Minorii neînsoþiþi sunt în
mod special supuºi riscului sã fie
abuzaþi ºi exploataþi, fiind deseori
victime ale violenþei sexuale, se mai
afirmã în raportul UNICEF. În acest
moment sunt 235.000 de imigranþi în
Libia ºi aproximativ 956.000 în zona de
la marginea sudicã a deºertului Sahara,
iar “mulþi, dacã nu chiar cei mai
mulþi” sperã sã ajungã în Europa,
potrivit raportului. De la începutul
acestui an, potrivit Organizaþiei Interna-
þionale pentru Imigraþie, un numãr de
2.859 de persoane au murit în timp ce
încercau sã traverseze Marea Meditera-
nã, cele mai multe decesuri înregistrân-
du-se în rândul copiilor. Între lunile
ianuarie ºi mai, 92 la sutã din cei
aproximativ 7.600 de copii sosiþi în Italia
erau neînsoþiþi, comparativ cu 68 de
procente în aceeaºi perioadã anul trecut,
când au ajuns 4.566 de copii, relateazã
Associated Press, care citeazã UNICEF.

Soþia lui Omar Mateen, atacatorul care
a ucis 49 de persoane într-un club de
noapte gay din Orlando, statul american
Florida, ar putea fi inculpatã pentru im-
plicare în atacul armat. Procurorii au sta-
bilit o comisie care sã o investigheze pe
Noor Salman, soþia lui Omar Mateen,
susþin surse citate de Fox News ºi Reu-
ters. Ea a declarat poliþiei cã ar fi încer-
cat sã discute cu soþul sãu despre inten-
þia de a ataca clubul de noapte Pulse. Ata-
cul armat din cursul nopþii de sâmbãtã
spre duminicã este cel mai sângeros din
ultima vreme din SUA. Din cei 53 de rã-
niþi, ºase rãmân în stare criticã. Procu-
rorii citaþi de Fox News au declarat cã
intenþioneazã sã o acuze pe Noor Salman
de complicitate la uciderea a 49 de per-
soane ºi de tentativã de ucidere în cazul a
alte 53 de persoane, precum ºi de nea-
vertizarea autoritãþilor pentru a împiedi-

Hackeri ai serviciilor secrete ruse au accesat baza
de date a Partidului Democrat din Statele Unite, ob-
þinând informaþii despre rapoarte referitoare la opo-
ziþie, inclusiv despre Donald Trump, potenþialul can-
didat republican la funcþia de preºedinte al SUA,
afirmã surse citate de Washington Post. Hackerii
ruºi au pãtruns în baza de date a Comitetului Naþi-
onal al Partidului Democrat, obþinând acces la o
serie de evaluãri despre candidaþii opoziþiei. Hacke-
rii au avut acces la emailuri ºi la alte tipuri de con-
versaþii online, au declarat oficiali din Partidul De-
mocrat ºi experþi citaþi de ziarul The Washington
Post. Conform surselor citate, au fost accesate
neautorizat în ultimul an datele despre candidaþii la
preºedinþie Hillary Clinton ºi Donald Trump. Nu
existã indicii cã ar fi fost sustrase informaþii de-
spre donatorii Partidului Democrat. Ambasada Ru-
siei din Washington a comunicat cã nu are infor-
maþii despre astfel de activitãþi.

Serghei Lavrov: SUA ºi þãri aliate încearcã sã creezeSerghei Lavrov: SUA ºi þãri aliate încearcã sã creezeSerghei Lavrov: SUA ºi þãri aliate încearcã sã creezeSerghei Lavrov: SUA ºi þãri aliate încearcã sã creezeSerghei Lavrov: SUA ºi þãri aliate încearcã sã creeze
un “front antirus” dupã modelul Rãzboiului Receun “front antirus” dupã modelul Rãzboiului Receun “front antirus” dupã modelul Rãzboiului Receun “front antirus” dupã modelul Rãzboiului Receun “front antirus” dupã modelul Rãzboiului Rece

timp consolidarea prezenþei militare
NATO, pentru descurajarea Rusiei. În
acelaºi timp, o brigadã militarã NATO ar
putea fi staþionatã în România, în con-
textul în care Bucureºtiul a propus acest

lucru. Rusia a avertizat cã va lua mãsu-
rile necesare pentru a se apãra în cazul
în care Alianþa Nord-Atlanticã va desfã-
ºura patru batalioane suplimentare în Po-
lonia ºi în þãrile baltice.

Hackeri ruºi au accesat reþeaua Partidului Democrat

din SUA, obþinând date despre Clinton ºi Trump

Soþia lui Omar Mateen ar putea fi inculpatã
în cazul atacului armat din Orlando

ca atacul armat de sâmbãtã noapte. Exis-
tã posibilitatea ca Mateen sã-ºi fi sunat
soþia din interiorul clubului în timpul ata-
cului, au declarat surse citate de Fox
News. Deºi Salman a fost interogatã de
poliþiºti dupã atac, ea nu a fost plasatã
sub arest. Senatorul american Angus
King, un membru al Comitetului pentru
comunicare al Senatului care a primit un
raport al investigaþiei poliþiei, a declarat
pentru CNN cã Salman “ar fi ºtiut ceva
despre ceea ce se întâmpla”. “Am putea
spune cã este, cu siguranþã, o persoanã
de interes în acest momnet pentru anchetã
ºi pare sã coopereze ºi ne poate oferi in-
formaþii importante”, a adãugat King. Pre-
sa americanã a relatat marþi cã Noor Sal-
man ar fi mers cu Omar Mateen sã cum-
pere muniþie ºi cã l-ar fi lãsat la clubul de
noapte Pulse cu alte ocazii pentru cã do-
rea sã supravegheze locul.
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Max Payne

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:30

Un agent DEA (Agenþia Anti-
Drog), a cãrui familie a fost
omorâtã în urma unei conspi-
raþii, ºi un asasin al cãrui scop
este acela de a rãzbuna moar-
tea surorii sale, sosesc împreu-
nã în New York pentru a rezol-
va o serie de crime. Cei doi vor
fi vânaþi de poliþie, de criminali,
dar ºi de o corporaþie necruþã-
toare... Filmul pãstreazã stilul
vizual al jocului video cu ace-
laºi nume.

Anaconda

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Cu Jon Voight, Jennifer Lo-
pez ºi Eric Stoltz, Anaconda
este un film despre teroarea
provocatã de uriaºul ºarpe ºi
despre obsesia unui om care
vrea sã-l prindã cu orice preþ.
Acesta va lua captivã o echipã
de la National Geographic în
jungla Amazonului în dispera-
ta sa încercare de a captura
cel mai mare ºi periculos
ºarpe din lume. Nu va ezita sã-
i ducã pe aceºtia pânã în
fãlcile monstrului...

Legãturi invizibile

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  01:00

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

JOI - 16 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Ochiul magic
10:50 FILLER
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin cultura
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri din infern
21:30 Amintiri din infern
22:10 Tatã cu normã întreagã
2012, Marea Britanie, Romantic
23:45 Charlot chiriaºul favorit
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:05 Exclusiv în România

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 Pasiuni ºi cariere
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 minute 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 Dansul lui Hipoclid
20:10 Cealaltã jumãtate
2006, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Singur în cartierul

boxerilor
1992, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Popasuri folclorice

TVR 2

07:25 Rãzboiul nasturilor
09:15 Tammy
10:50 Liga dreptãþii: Zei ºi

monºtri
12:10 Oraºe de hârtie
14:00 Ursuletul polar
15:20 O potrivire perfecta
16:50 Dracula: Un mort iubãreþ
18:20 Cucereºte-o cu salsa
20:00 O fatã în râu: Preþul iertãrii
20:40 Yasmine
22:30 Max Payne
00:10 Captive

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
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Germania- Polonia
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 Mâruþã (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

07:15 Lectii de viaþã (R)
08:15 Aterizare forþatã (R)
10:15 La bloc (R)
12:45 Cowboy (R)
14:45 Bunã ziua, tristeþe (R)
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Anaconda
22:15 Cabana din pãdure
00:15 Anaconda (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 60 de minute cu Alexan-

dru Constantin (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 Masca de argint

1985, România, Aventuri

22:30 La TV

2015, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 În sfârºit, vãduvã ! (R)

2007, Franþa, Comedie, Dramã

03:30  Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 La TV (R)

2015, Comedie

05:45 Focus (R)

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

România!
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro:

România - Elveþia
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 bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night: "BanKOuri cu

olteni"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninjoi, 16 iunie - max: 31°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,5325 ............. 45325
1 lirã sterlinã................................5,7323....................57323

1 dolar SUA.......................4,0379........40379
1 g AUR (preþ în lei)........166,4684.....1664684

Cursul pieþei valutare din 16 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Now You See Me:

Jaful Perfect 2

Gen film: Acþiune, Comedie

Cu: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan

Regizor: Jon M. Chu

RECOMANDÃRI TV
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Teleportaþi
în adolescenþã 2

Se difuzeazã la HBO, ora 23:25

Când Lou, care a devenit
"pãrintele internetului", este

împuºcat de un necunoscut,
Jacob ºi Nick pornesc din

nou maºina timpului pentru
a-ºi salva prietenul.

Cu:
Adam Scott, Rob Corddry,

Craig Robinson, Clark Duke,
Chevy Chase

Anaconda 2-Goana dupã
Orhideea Blestematã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

ANACONDA 2: Goana dupã
Orhideea Blestematã este un
film de acþiune de groazã pla-
sat în centrul junglei primitive
din Borneo, unde o orhidee
roºie extrem de rarã - "Orhide-
ea Blestematã" - poate deþine
cheia producerii unui ser ce
conservã tinereþea. Atunci
când câþiva oameni de ºtiinþã
entuziaºti pornesc într-o cãlã-
torie periculoasã în junglã
pentru a gãsi orhideea...

Cãlugãr antiglonþ

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Cãlugãrul (Chow Yun-Fat)
este un maestru de arte
marþiale, a cãrui datorie a
fost aceea de a proteja un
manuscris strãvechi cu mare
putere, un vehicul misterios
care deþine cheia cãtre pute-
rea nelimitatã. Acum, pus în
faþa situaþiei de a gãsi pe
urmãtorul pãstrãtor al manu-
scrisului, cãutarea Cãlugãru-
lui îl duce în America...

VINERI - 17 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
10:30 Amintiri din infern
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 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
17:00 Ne vedem la TVR
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 FILLER
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Jurnal Euro
00:15 Sunt ceea ce sunt
2011, SUA, Comedie
02:00 Sport
02:15 Telejurnal
03:05 Rezistenþa prin cultura
03:55 M.A.I. aproape de tine
04:20 Charlot mutã pianul

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Dansul lui Hipoclid
09:10 Poveºti citadine
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
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 minute 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 Naturã ºi aventurã
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Lunã de miere cu mama
2006, SUA, Comedie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Sora Betty
2000, SUA, Comedie
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Deportaþii
02:30 Europa 360°
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice

TVR 2

07:15 Rolul vieþii mele
09:00 O potrivire perfectã
10:25 Dracula: Un mort iubãreþ
11:55 Cucereºte-o cu salsa
13:30 În ritmul tobei: un nou stil
15:15 Pânã la capãt
17:40 Filme ºi vedete - VIII,

Ep. 25
18:15 Rolul vieþii mele
20:00 Cum scãpãm de zombi,

frate?
21:35 Bani murdari
23:25 Teleportaþi în adolescenþã 2
01:00 Autoportretul unei fete

cuminþi

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
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Spania – Turcia
00:00 Toatã România vede

România
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Ce spun românii (R)
02:45 La Mâruþã (R)
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (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)
03:30 Regina (R)
05:00 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

07:00 Ce se întâmplã, doctore?
07:30 Viaþa începe la 17 ani (R)
09:00 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Aterizare forþatã (R)
14:00 Secretul Evei
16:00 La bloc
18:15 Povestea lui Esther

Costello
20:30 Anaconda 2 - Goana

dupã Orhideea Blestematã
22:30 Fratele
01:00 Anaconda 2 - Goana

dupã Orhideea Blestematã (R)
02:45 Cine A.M.

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 Cãlugãr antiglonþ

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF

22:30 Poftiþi pe la noi! (R)

01:15 Cãlugãr antiglonþ (R)

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Vacanþa Mare Best of

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Focus 14

15:00 Adevãrul Live (R)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 La TV (R)

2015, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Premiera

1976, România, Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 La TV (R)

2015, Comedie

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

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:

Germania - Polonia
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 Local Kombat Terminatorii
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night: Venin în

Severin!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Terminatori

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

12 / cuvântul libertãþii joi, 16 iunie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

Warcraft. Începutul

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic

Cu: Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy

Brown, Ben Foster

Regizor: Duncan Jones
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DE-

CIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE S.C.
ROMCIM IMPEX S.R.L. reprezenta-
tã de CIOANA DORU - FLORIN
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLJ - nu este necesarã
efectuarea evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate - în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul
“CONSTRUIRE IMOBIL C1
(Sp+P+1) - RESTAURANT ªI CA-
MERE CAZARE, C2 (P) - TERASÃ
ACOPERITÃ DESERVIRE PISCINÃ,
C3 (P) - VESTIARE ªI GRUPURI SA-
NITARE, C4 (P) - CORT EVENIMEN-
TE, C5 (P) - SPAÞIU COMERCIAL,
C6 (P)-COPERTINÃ METALICÃ”
propus a fi amplasat în mun. BAI-
LEªTI, str. INDEPENDENÞEI, nr. 65,
jud. DOLJ, titular S.C. ROMCIM IM-
PEX S.R.L. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L-V, între orele 9 - 14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de 21 iu-
nie 2016. Afiºat la sediul S.C. ROM-
CIM IMPEX S.R.L. din municipiul
Baileºti, Aleea Eroilor, nr. 75 - 75A,
jud. Dolj in data de 16 iunie 2016.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea a douã posturi de casier, pe
perioadã nedeterminatã, în cadrul
Serviciului Abonaþi. Dosarele se
depun la sediul societãþii pânã la
data de 29.06.2016, ora 16.00. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.

PFA IVANOVICI LILIANA MIRO-
NA reprezentatã prin IVANOVICI
LILIANA MIRONA anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”MODIFICÃRI IN-
TERIOARE ªI SCHIMBARE DE
DESTINAÞIE IMOBIL P+1+M DIN
LOCUINÞÃ ÎN AGROPENSIUNE,
REALIZARE SPAÞIU TEHNIC SUB-
SOL, PISCINÃ, FOIªOR, FOSÃ
SEPTICÃ, PUÞ FORAT ªI ÎMPREJ-
MUIRE TEREN”, propus a fi ampla-
sat în comuna Gherceºti, sat Gher-
ceºti, str. Aleea IV Aviatorilor, nr. 39,
judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul PFA IVANO-
VICI LILIANA MIRONA, comuna
Cârcea, Aleea I Siloz, nr.11, judeþul
Dolj, în zilele de luni- joi între orele
8.00- 16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, str.Petru Rareº, nr.1, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro, fax: 0251/
419.035.

S.C. ONIOPTIC MEDICAL P.D.
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind activi-
tatea: 8610 Activitatea de asistenþã
spitaliceascã,  ce se desfãºoarã în
Craiova, Bd. Nicolae Titulescu Nr.2.
Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 30.06.2016.

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Menajerã pentru curã-
þenie generalã, o zi pe
sãptãmânã, aparta-
ment, vârsta peste 50
ani, din Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Fotografier, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
1 Mai (Insulã) vis a vis
Fabrica Confecþii 3 de-
comandate (boxã sub-
sol), vedere bilateralã,
59.000 Euro. Telefon:
0770/401.726; 0770/
970.565.

CASE
Casã mare  cu toate
utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Coºoveni
64 mp + curte 1400
mp. Telefon: 0752/
171.229.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grã-
dinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
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STRÃINE
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar,
90.000 km. Telefon:
0730/608.131.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.

Vând 100 familii  al-
bine, faguri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice
pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, în-
cãlþãminte piele milita-
re, combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând plug nr. 5 pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi
tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Ein-
ºel cu lanþ rezervã -
220 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100 - 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg,
televizor color Grun-
ding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spã-
lat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã
auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII COM-
PENSARE CU PUNC-
TE ANRP. Telefon:
0749/316.195.

ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3 came-
re, supermodern, mobi-
lat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
Primesc în gazdã. Tele-
fon: 0762/850.986.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o fatã
20 - 25 ani pentru priete-
nie sau cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

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

DECESE
La 16 luni de la de-
cesul surorii, a în-
cetat din viaþã ºi
fratele ADRIAN
CONSTANTINESCU,
72 ani. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia
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 1-2
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 1-1
13 iunie: Belgia – Italia 0-2
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 0-2
14 iunie: Portugalia – Islanda 1-1
18 iunie: Islanda – Ungaria
18 iunie: Portugalia – Austria
22 iunie: Islanda – Austria
22 iunie: Ungaria – Portugalia

Se calificã primele douã clasate
din fiecare grupã, plus cele mai bune

patru locuri 3.Arbitru: Pavel Kralovec (Cehia).

Rezultate surprinzãtoare în debutul grupei F

Prima etapã a fazei grupelor s-a
încheiat, marþi searã, iar rezultatele
nu au fost deloc cele scontate. Mai
întâi, Ungaria, rivala tricolorilor din
preliminarii, a dispus cu 2-0 de Aus-

tria, una dintre naþionalele care strã-
lucise în calificãri, obþinând 9 victo-
rii ºi o remizã, într-o grupã din care
au fãcut parte, printre altele, Rusia ºi
Suedia.

Disputa a fost decisã de punctele
lui Adam Szalai (62) ºi Zoltan Stieber
(87). De la jumãtatea reprizei secun-
de, austriecii, protagoniºtii unei pre-
staþii extrem de modeste, au evoluat
cu un om mai puþin, dupã ce Aleksan-
dar Dragovic a fost eliminat pentru
cumul de „galbene”, avertismente în-
casate în minutele 33, respectiv 66.

În cealaltã partidã a zilei, Portu-
glia a fost þinutã în ºah de debutanta
Islanda, 1-1. Nordicii, principalii vi-
novaþi pentru rateul de proporþii al
Olandei, cu care au fãcut “dubla” în
preliminarii, au început fãrã trac ºi au
irosit o imensã oportunitate în minu-
tul 3, prin “decarul” Gylfi Sigur-
dsson. Cu Ronaldo ºi Nani în prim
plan, lusitanii au început însã, uºor-
uºor, sã-ºi tureze motoarele, iar din
minutul 20 ºi pânã la pauzã islandezii
au fost supuºi unei presiuni imense.

Soldatã cu golul din minutul 31 al lui
Nani, servit ideal de Andre Gomes.
Anterior, acelaºi Nani îi prilejuise o
intervenþie fenomenalã goalkeeperu-
lui Halldorsson, la o reluare cu capul
din câþiva metri, pentru ca mai apoi
Ronaldo sã iroseascã ºansa unui 2-
0, luftând din poziþie de unu la unu
cu Halldorsson. În condiþiile date,
pentru partea secundã toatã lumea
îºi punea doar problema diferenþei
cu care Portugalia va reuºi sã învin-
gã. Numai cã Islanda a dat lovitura
prin Birkir Bjnarson (50), scãpat din
marcaj de Vieirinha, ºi jocul s-a
transformat în unul de apãrare aglo-
meratã – contraatac pentru insulari.
Ronaldo ºi Nani nu au mai putut în-
scrie, în ciuda câtorva mari ocazii de
ocazii, iar partidele care urmeazã se
anunþã ºi mai interesante, dupã aces-
te rezultate.

Cartonaºe galbene: B. Bjarnason (55), Finnbogason (90+4).
Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).

Cartonaºe galbene: Dragovic (33, 66) / Nemeth (80).
Cartonaº roºu: Dargovic (66).

Arbitru: Clement Turpin (Franþa).

Austria 0-2 Ungaria
Stadion: “Matmut-Atlantique” – Bordeaux, spectatori: 34.424.

Au marcat: Szalai (62), Stieber (87).

Almer – Klein, Dragovic, Hintereg-
ger, Fuchs – Baumgartlinger, Alaba –
Harnik (Schopf 78), Junuzovic (Sabit-
zer 60), Arnautovic – Janko (Okotie
65). Selecþioner: Marcel Koller.

Kiraly – Fiola, Guzmics, Lang,
Kadar – Gera, Nagy – Nemeth (Pin-
ter 89), Kleinheisler (Stieber 79),
Dzsudzsak – Szalai (Priskin 69).
Selecþioner: Bernd Storck.

Portugalia 1-1 Islanda
Stadion: “Geoffroy-Guichard” – Saint-Etienne, spectatori: 38.742.

Au marcat: Nani (31) / B. B. Bjarnason (50).

Rui Patricio – Vieirinha, Pepe, R Car-
valho, Guerreiro – Danilo, Gomes (Eder
84), Joao Mario (Quaresma 76), Mou-
tinho (R. Sanches 71) – Nani, Ronaldo.
Selecþioner: Fernando Santos.

Halldorsson – Saevarsson, R. Sigur-
dsson, Arnason, Skulason - B. Gudmun-
dsson (E. Bjarnason 90), Gunnarson, G.
Sigurdsson, B. Bjarnason – Sigthorsson
(Finnbogason 81), Bodvarsson. Selecþio-
neri: Lars Lagerback, Heimir Hallgrímsson.

GRUPA B

Britanicii pun stãpânire pe Lens
Anglia – Þara Galilor, astãzi, ora 16:00,

Dolce Sport 1

Între 35.000 ºi 40.000 de supor-
teri britanici sunt aºteptaþi, astãzi,
la Lens, cu prilejul meciului dintre
Anglia ºi Þara Galilor. Ciocnirea se
anunþã una cu o mizã mai mare pen-
tru englezi, în contextul în care au

Arbitru: Felix Brych (Germania).

Echipe probabile
Hart – Walker, Cahill, Smal-

ling, Rose – Dier, Alli – Lalla-
na, Ronney, Sterling – Vardy.

Selecþioner: Roy Hodgson.

Ward – Chester, A. Williams,
Davies – Gunter, Allen, Ramsey,
Edwards, Taylor – Robson-Kanu, Bale,

Selecþioner: Chris Coleman.debutat cu o remizã contra Rusiei,
în timp ce de cealaltã parte, galezii
sunt la adãpostul celor trei punc-
te obþinute cu Slovacia.

10 “directe” oficiale au dispu-
tat cele douã de-a lungul timpului,

iar bilanþul este unul zdrobitor de
partea englezilor, 9 victorii ºi o re-
mizã (golaveraj 24-4). Ultima par-

tidã s-a consemnat acum 5 ani, în
preliminariile pentru CE 2012, 1-0
la Londra.

GRUPA C
Meci cam de totul

sau nimic, pentru verzi-albi

Învinsã în prima rundã de Polo-
nia, Irlanda de Nord n-are voie sã
greºeascã cu Ucraina, la Lyon, dacã
vrea sã mai spere la calificare, dat fi-
ind faptul cã va încheia aceastã gru-
pã în compania campioanei mondia-
le Germania. Misunea adversarei
României din preliminarii se anunþã a
fi însã una deosebit de dificilã, pre-
staþia mediocrã spre ridicolã cu Po-

lonia ºi evoluþia solidã a ex-sovieti-
cilor cu “Die Mannschaft” nelãsân-
du-le loc de prea multe speranþe.

Nord-irlandezii ºi ucrainenii s-au
întâlnit de patru ori pânã acum, doar
în meciuri oficiale, iar cea din urmã se
aflã în faþã, cu douã victorii ºi douã
remize (golaveraj 3-1). De acum 13 ani
dateazã ultima “directã”, 0-0 la Do-
neþk, în preliminariile CE 2004

Ucraina – Irlanda de Nord, astãzi, ora 19:00, Dolce Sport 1

Echipe probabile
Pyatov – Fedeþki, Hache-

ridi, Rakiþki, ªevciuk – Stepa-
nenko, Sidorciuk – Yarmolenko, Ko-
valenko, Konoplyanka – Zozulya.

Selecþioner: Mikhail Fomenko.

McGovern – McLaughin,
Cathcart, Evans, McAuley –
Dallas, Norwood, Davis, Baird, Fer-
guson – Lafferty.

Selecþioner: Michael O’Neill.

Între vecine
Germania – Polonia, astãzi, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1
Arena “Stade de France” va fi

martora derby-ului dintre vecinele
Germania ºi Polonia. Fiecare are în
acest moment câte trei puncte ºi, mai
mult decât probabil, una dintre cele
douã va fi câºtigãtorea grupei. Evi-
dent, mare favoritã pleacã Germania,
însã Polonia a arãtat cã are potenþial
în a produce surpriza. Mãrturie stã
partida câºtigatã chiar în prelimina-
riile acestui CE, 2-0 la Varºovia (go-
luri Milik ºi Milla), partidã ce a avut

loc în octombrie 2014, la nici douã
luni dupã ce nemþii cucereau titlul
mondial în Brazilia. La retur, în sep-
tembrie anul trecut, germanii s-au re-
vanºat ºi au câºtigat cu 3-1 (Muller,
Gotze 2 / Lewandowski). În afarã de
aceastã dublã au mai fost 6 partide
oficiale, “Mannschat-ul” impunân-
du-se în patru ºi remizând în celelalte
douã. Germania ºi Polonia s-au mai
întâlnit la un turneu final de Euro, în
2008, victorie a nemþilor cu 2-0.

Echipe probabile

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Neuer – Howedes, Boa-
teng, Hummels, Hector –

Kroos, Khedira – Gotze, Ozil, Schur-
rle – T. Muller.

Selecþioner: Joachim Loew.

Szczesny – Piszczek, Glik,
Pazdan, Jendrzejczyk – Blas-
zczykowski,  Krychowiak, Maczyn-
ski, Kapustka – Milik, Lewandowski.

Selecþioner: Adam Nawalka.
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În aceastã dimineaþã, jucãto-
rii de la CS Universitatea Cra-
iova au efectuat vizita medica-
lã, la Policlinica pentru Sportivi
din Bãnie. S-au prezentat doar
20 dintre componenþii lotului
alb-albastru, respectiv: Bancu,
Bãluþã, Burlacu, Ciocotealã,
Dumitraº, Hergheligiu, Ivan,
Petre, Mateiu, Mãzãrache, L.
Popescu, Popov, Straton, Vãtã-
jelu, A. Vlad, Hreniuc, Surugiu,
Vlãdoiu, Manea ºi Screciu.

În afara lui Popov, ceilalþi
strãini, respectiv: Zlatinski,
Acka, Madson, Kay ºi Nuno
Rocha nu s-au prezentat încã la
echipã, fiind aºteptaþi în zilele
urmãtoare, pânã la plecarea în
cantonamentul din Austria.

În schimb, dupã ce a absen-
tat la reunirea lotului, Alexan-
dru Bãluþã a revenit la echipã
ºi spune cã se aºteaptã la un
sezon mult mai bun decât pre-
cedentul, în care Craiova ºi-a
ratat obiectivele: „Am venit cu
forþe proaspete din vacanþã ºi
aºtept cu nerãbdare sã încea-
pã pregãtirea. Ne aºteaptã un
sezon foarte greu, dar trebuie
sã ne pregãtim din ce în ce mai

Jucãtoarea de tenis
Sorana Mihaela Cârstea
s-a calificat în sferturile
turneului WTA de la
Palma de Mallorca
(Spania), dotat cu premii
de 250.000 euro, dupã ce
a învins-o ieri pe slovaca
Daniela Hantuchova cu
6-3, 6-4. Cârstea, venitã
din calificãri va juca în
sferturi cu învingãtoarea
dintre Jelena Jankovic

(Serbia), cap de serie 2, ºi belgianca Elise Mertens. Românca a echili-
brat palmaresul meciurilor directe cu Hantuchova, 2-2. Cârstea ºi-a
asigurat un cec de 4.758 euro ºi 60 puncte WTA. În vârstã de 26 de ani,
jucãtoarea aflatã pe locul 97 în lume se aflã la al cincelea succes conse-
cutiv în sezonul de iarbã, dupã ce a trecut cele trei tururi de calificare,
Cârstea eliminându-le pe Iulia Putinþeva (locul 36 WTA), sfertfinalistã la
Roland Garros, ºi pe Daniela Hantuchova.

CS Universitatea Craiova a anunþat cã va
achiziþiona “5-6 jucãtori” în vara aceasta,
printre care ºi un portar. “Vor veni ºi jucã-
tori noi, vrem sã transferãm un portar bun,
care sã ºtie româneºte pentru a coordona
apãrarea” a declarat antrenorul Gigi Mul-
þescu. Portarul pe care se va baza “Smurd”
în Bãnie este moldoveanul Nicolai Calancea,
care a mai jucat în Liga I la Ceahlãul ºi FC
Voluntari. În vârstã de 30 de ani, goal-kee-
per-ul este un produs al clubului Zimbru Chi-

Cei doi fundaºi de bandã au maiCei doi fundaºi de bandã au maiCei doi fundaºi de bandã au maiCei doi fundaºi de bandã au maiCei doi fundaºi de bandã au mai
lucrat cu noul antrenor al Craioveilucrat cu noul antrenor al Craioveilucrat cu noul antrenor al Craioveilucrat cu noul antrenor al Craioveilucrat cu noul antrenor al Craiovei
la Ceahlãul, respectiv FC Vla Ceahlãul, respectiv FC Vla Ceahlãul, respectiv FC Vla Ceahlãul, respectiv FC Vla Ceahlãul, respectiv FC Voluntarioluntarioluntarioluntarioluntari

bine, sã fim mai atenþi ºi mai
concentraþi ºi, sunt convins, cã
vom termina campionatul mai
sus. Nu l-am cunoscut încã pe
domnul Mulþescu, dar am vor-
bit cu colegii mei care au mai
lucrat cu dânsul ºi mi-au trans-
mis cã este un antrenor foarte
bun,  cu multã experienþã.
Acum începem de la zero, iar
cu ajutorul domnului Mulþescu
ºi a noului staff îmi doresc sã
reuºim mai mult faþã de cam-
pionatul precedent. În perioa-
da de pregãtire vom întâlni Ze-
nit St. Petersburg, un nume în
fotbalul european. Va trebui sã
fim relaxaþi, sã jucãm cu entu-
ziasm, pentru cã nu avem de-
cât de câºtigat din astfel de
partide“.

Doi dintre jucãtorii Craiovei,
fundaºii laterali Andrei Dumi-
traº ºi Marius Briceag, au mai
lucrat cu noul antrenor al Uni-
versitãþii, Gigi Mulþescu, la Cea-
hlãul, respectiv FC Voluntari.
Ambii sunt bucuroºi cã vor avea
din nou ocazia de a lucra cu
“Smurd”, þinând cont cã au avut
rezultate împreunã ºi au jucat ºi
titulari la acea vreme.

„M-am bucurat când am au-
zit numirea domnului Mulþescu,
este un antrenor cu experienþã
ºi pe unde a fost ºi-a fãcut trea-
ba, am lucrat cu dânsul la Cea-
hlãul. Cu siguranþã vom avea
rezultate. ªi dumnealui, ºi nouã
ne este foame de performanþã.
Trebuie sã formãm o echipã, un
grup, apoi vor veni victoriile“ a
spus Andrei Dumitraº, singurul
fundaº dreapta din lotul alb-al-

bastru, dupã plecarea lui Achim.
Revenit în Bãnie dupã îm-

prumutul la FC Voluntari, fun-
daºul stânga Marius Briceag a
declarat: „Mã bucur cã am re-
venit la Universitatea Craiova,
sper cã am acumulat mult în
perioada în care am fost împru-
mutat ºi voi avea evoluþii din ce
în ce mai bune în Bãnie. Am
lucrat cu domnul Mulþescu la
Voluntari, este un antrenor

foarte bun ºi sunt convins cã
va face treabã la Universita-
tea. Îmi doresc sã joc cât mai
mult, dar acest lucru depinde
numai de mine, de comporta-
rea mea la antrenamente. Am
lipsit de pe teren în ultima pe-
rioadã din cauza unei rãceli.
Acum sunt bine, sunt pregãtit
ºi motivat. Îmi doresc sã emi-
tem pretenþii pentru locurile din
fruntea clasamentului“.

Portarul moldovean
Calancea vine în Bãnie

ºinãu, el mai fiind în lotul celor de la Krâlia
Sovetov Samara. Calancea are ºi 14 selecþii
în naþionala Republicii Moldova. Gigi Mul-
þescu l-a avut elev pe Nicolai Calancea la
FC Voluntari.

În schimb, craiovenii încearcã sã-i rezi-
lieze contractul lui Cãtãlin Straton, în con-
diþiile în care în ultima parte a sezonului
poarta a fost apãratã de juniorul Laurenþiu
Popescu, iar rezervã a fost un alt junior,
Andrei Vlad, de 17 ani.

Sorana
Cârstea,
în sferturi
la Mallorca
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