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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Cînd am întrebat-o pe secretarã
dacã-l gãsesc pe directorul Popescu,
mi-a spus cã... peste patru ani, pentru
cã înaintea mea a fost DNA-ul.
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„Trafic Rutier
la Frontiera
Albastrã”:

Acþiunea „Trafic
Rutier la Frontiera
Albastrã” organizatã
de Serviciul Poliþiei
Rutiere al IPJ Dolj a
ajuns, anul acesta, la
a XIII-a misiune  de
acest gen. Echipajele
mixte constituite din
poliþiºti români, bul-
gari ºi sârbi au acþi-
onat, ieri, pe DE 70
Craiova – Filiaºi. În
urma activitãþilor
desfãºurate au verifi-
cat peste 100 condu-
cãtori auto ºi au
constatat 55 abateri
de naturã contraven-
þionalã, dintre care:
16 pentru nefolosirea
luminilor de întâlni-
re, 10 pentru nepor-
tul centurii de sigu-
ranþã, 16 pentru
defecþiuni tehnice,
iar alte douã
amenzi au
fost aplicate
pentru lipsa
RCA.
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Ploile ne lasã fãrã asfalt
pe mai multe strãzi

PojarulPojarulPojarulPojarulPojarul
gropilorgropilorgropilorgropilorgropilor

Una caldã,Una caldã,Una caldã,Una caldã,Una caldã,
una rece, pentruuna rece, pentruuna rece, pentruuna rece, pentruuna rece, pentru
producãtoriiproducãtoriiproducãtoriiproducãtoriiproducãtorii
români!români!români!români!români!

Legea care va obliga reþelele
de supermarketuri sã deþinã pe
rafturi mai mult de jumãtate pro-
duse autohtone este la Preºedin-
þie, spre promulgare. Cât de rea-
listã este aceastã reglementare a
comerþului, atât timp cât produ-
cãtorii români se zbat în nevoi,
adesea insurmontabile, când ac-
cesul la creditare le este tot mai
greu de realizat, iar investiþiile
tehnico-edilitare ºi de cercetare
agricolã lipsesc cu desãvârºire,
vom afla foarte curând.
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Sãrbãtoare la Liceul de Arte

O nouã generaþieO nouã generaþieO nouã generaþieO nouã generaþieO nouã generaþie
„V„V„V„V„Vreau în clasareau în clasareau în clasareau în clasareau în clasa
a noua” aa noua” aa noua” aa noua” aa noua” a
absolvit liceulabsolvit liceulabsolvit liceulabsolvit liceulabsolvit liceul

Doar un gestDoar un gestDoar un gestDoar un gestDoar un gest
de curtoazie,de curtoazie,de curtoazie,de curtoazie,de curtoazie,
deocamdatã...deocamdatã...deocamdatã...deocamdatã...deocamdatã...

Nu îl bãnuim pe liderul social-
democraþilor, Liviu Dragnea, de
reflexe monarhice. ªi nici nu inte-
reseazã dacã suferã pânã în strã-
funduri de viitorul monarhiei. Sa-
lutar este faptul cã poate sã se in-
tegreze într-un scenariu civilizat.
Faptul cã a întâlnit-o, ieri, pe Prin-
cipesa Margareta, Custodele Co-
roanei României, anunþând la fina-
lul discuþiei cã “se pregãteºte un
nou cadrul legal, conform cãru-
ia Casa Regalã sã aibã statut de
instituþie publicã”, ar putea fi cir-
cumscris unei notabile curtoazii de
circumstanþã, care oricum nu face
rãu imaginii de ansamblu a PSD.
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Preºedintele francez Francois
Hollande vine în România
Harlem Desir, secretar de stat în Mi-

nisterul Afacerilor Europene din Franþa,
a anunþat, ieri, la Bucureºti cã Francois
Hollande va face o vizitã în România pe
12 ºi 13 septembrie. “Preºedintele Fran-
cois Hollande va veni în România pe 12-
13 septembrie. Pregãtim activ aceastã vi-
zitã”, a declarat oficialul francez, într-o
conferinþã de presã comunã cu minis-
trul de Externe Lazãr Comãnescu, la se-
diul MAE. De asemenea, Desir a amintit
de cele douã vizite ale premierului Da-
cian Cioloº la Paris ºi de întâlnirile aces-
tuia cu premierul francez Manuel Valls,
subliniind cã relaþiile bilaterale dintre
Franþa ºi România sunt foarte bune.

CFR Cãlãtori va introduce
trenuri suplimentare de Rusalii
Potrivit unui comunicat de presã emis

ieri, CFR Cãlãtori va pune în circulaþie
douã noi trenuri în data de 20 iunie, cu
ocazia Sãrbãtorii Rusaliilor, iar numãrul
vagoanelor va fi suplimentat pentru tre-
nurile care circulã pe cele mai solicitate
rute. Astfel, vor circula suplimentar tre-
nurile IR 12543 Baia Mare (plecare 17.02)
– Ulmeni Sãlaj – Dej Cãlãtori – Cluj-Na-
poca (sosire 21.08) ºi R 13109 Bistriþa
Nord (plecare 17.26) – Sãrãþel – Dej Cã-
lãtori – Cluj-Napoca (sosire 20.48). Pen-
tru evitarea aglomeraþiei de la casele de
bilete din ziua plecãrii trenului, CFR Cã-
lãtori recomandã achiziþionarea biletelor
din timp.

Atenþionare ANM
Administraþia Naþionalã de Meteoro-

logie (ANM) a emis o atenþionare de ca-
niculã, disconfort termic ºi instabilitate
atmosfericã accentuatã, valabilã în in-
tervalul 17 iunie, ora 12.00 – 18 iunie, ora
23.00. Astãzi, vremea va fi cãlduroasã în
toate regiunile, local canicularã în ves-
tul, centrul ºi sudul þãrii, iar sâmbãtã 18
iunie, canicula va persista în Muntenia
ºi în vestul ºi sudul Olteniei. Se vor înre-
gistra temperaturi maxime în jurul a 35 de
grade, izolat chiar 37...38 de grade în
Lunca Dunãrii. Disconfortul termic va fi
accentuat în cea mai mare parte a þãrii,
iar indicele temperaturã-umezealã (ITU)
va atinge frecvent ºi local va depãºi pra-
gul critic de 80 de unitãþi în zonele de
câmpie ºi podiº. De azi dupã-amiaza, in-
stabilitatea atmosfericã se va accentua
treptat în Criºana, Maramureº, Transil-
vania, Banat ºi nordul Moldovei ºi pe
arii restrânse în restul teritoriului. Vor fi
averse, frecvente descãrcãri electrice ºi
intensificãri de scurtã duratã ale vântu-
lui, trecãtor cu aspect de vijelie. Izolat
ploile vor avea caracter torenþial, va cã-
dea grindinã, iar cantitãþile de apã vor
depãºi 15...20 l/mp.
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Judecãtorii au menþinut, în ace-
laºi dosar, decizia Tribunalului Con-
stanþa în cazul lui Marian Cãpãþânã
ºi l-au condamnat pe acesta la trei
ani de închisoare cu executare, pen-
tru complicitate la trafic de influen-
þã. Instanþa a mai dispus confisca-
rea sumei de 265.000 de euro de la
Marian Cãpãþânã, dar ºi ridicarea
sechestrului instituit pe bunurile lui
Mircea Bãsescu.

Cererea de restituire a sumei
de 600.000 de euro, nefondatã

Magistraþii Tribunalului Constan-
þa i-au condamnat, în primã instanþã,
pe 8 ianuarie 2016, pe Mircea Bãses-
cu la patru ani de închisoare cu exe-
cutare, pentru trafic de influenþã, iar
pe Marian Cãpãþânã la trei ani de în-
chisoare cu executare, pentru com-
plicitate la trafic de influenþã. Cei doi
au fost arestaþi preventiv ºi la domi-
ciliu din 19 iulie 2014 pânã în 24 iunie
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Mircea Bãsescu, fratele fostului preºedinte Traian
Bãsescu, a fost condamnat, ieri, la 4 ani de închisoare
cu executare pentru trafic de influenþã, în dosarul în

care a fost acuzat cã ar fi primit 600.000 euro mitã de la
familia lui Sandu Anghel, decizia Curþii de Apel Con-
stanþa fiind definitivã, transmite MEDIAFAX. Decizia
este definitivã, astfel cã Mircea Bãsescu (63 de ani) a

fost încarcerat la Penitenciarul de la Poarta Albã.

2015. Magistraþii au mai dispus în
cazul celor doi pedeapsa complemen-
tarã a interzicerii dreptului de a fi aleºi
în autoritãþile publice sau în orice alte
funcþii publice ºi a dreptului de a
ocupa funcþii care implicã exerciþiul
autoritãþii de stat.

Pe de altã parte, instanþa a respins
ca nefondatã cererea formulatã de
Florin Anghel de restituire a sumei
de 600.000 euro pe care membrii fa-
miliei acestuia susþineau cã i-ar fi dat-
o drept mitã lui Mircea Bãsescu pen-
tru a interveni pentru obþinerea unei
decizii favorabile într-un dosar al lui
Bercea Mondial.

Mircea Bãsescu a fost judecat,
alãturi de Marian Cãpãþânã, în dosa-
rul privind mita pe care ar fi primit-o
de la familia lui Sandu Anghel, zis
Bercea Mondial. Cei doi au fost ares-
taþi preventiv dupã ce familia lui Ber-
cea Mondial a fãcut publice înregis-
trãri realizate pe ascuns de fiul aces-

tuia, care ar proba traficul de influ-
enþã de care este acuzat fratele fos-
tului preºedinte al þãrii.

Fostul preºedinte
Traian Bãsescu: „Nu am

de fãcut nici un comentariu”
Fostul preºedinte Traian Bãses-

cu a scris pe pagina sa de Facebook,
dupã condamnarea fratelui sãu la
patru ani de închisoare cu executare
în dosarul în care este acuzat de tra-
fic de influenþã, cã nu va comenta
decizia pentru cã este definitivã, in-
diferent de opinia sa. “În privinþa
condamnãrii fratelui meu nu am de
fãcut nici un comentariu, fiind o ho-
tãrâre definitivã a instanþei, indife-
rent ce cred eu. Este o hotãrâre defi-
nitivã prin care a fost condamnat la
patru ani de închisoare, dar mãcar
Curtea de Apel Constanþa nu a mai
reþinut obligaþii de platã din câte în-
þeleg”, a scris fostul preºedinte pe
Facebook.

Încarcerat la Penitenciarul
de la Poarta Albã din Constanþa

Poliþiºtii constãnþeni au pus în
aplicare, ieri, mandatul de executare
a pedepsei cu închisoarea, emis pe

numele lui Mircea Bãsescu, acesta
fiind încarcerat la Penitenciarul de la
Poarta Albã, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX. Mircea Bãsescu s-
a prezentat la sediul Poliþiei Judeþe-
ne Constanþa, la ora 13.20, fiind con-
dus cu maºina de avocatul sãu ºi a
spus numai cã nu se aºtepta la aceas-
tã sentinþã, despre care crede cã e
nedreaptã.

ªi avocatul sãu a precizat cã deci-
zia magistraþilor este una nedreaptã,
dar o respectã ºi aºteaptã motivarea
instanþei pentru a vedea dacã existã
cãi extraordinare de atac. „Din per-
spectiva noastrã sentinþa este una
nedreaptã, dar este o decizie pe care
o respectãm. (…) În funcþie de ex-
cepþia invocatã de domnul Mircea
Bãsescu ºi care se va judeca pe 30
iunie la Curtea Constituþionalã ºi în
funcþie de motivarea instanþei de apel,
care, cel puþin în aparenþã, pare con-
tradictorie, vom vedea ce cãi extra-
ordinare de atac avem în þarã ºi even-
tual la Curtea Europeanã”, a declarat
avocatul Nelu Taºcã.

În jurul orei 14.05, poliþiºtii Birou-
lui Urmãriri din cadrul Serviciului
Investigaþii Criminale l-au escortat
la Penitenciarul de la Poarta Albã,
unde a fost încarcerat, a anunþat IPJ
Constanþa.

Deputatul Daniel Oajdea a depus un proiect
de lege care propune ca magistraþii care îºi înde-
plinesc atribuþiile cu rea-credinþã, gravã negli-
jenþã sau nu respectã deciziile CCR sã fi excluºi
din magistraturã ºi sã restituie salariile primite
ulterior sãvârºirii uneia dintre abateri. ‘’Am de-
pus astãzi o propunere de modificare a Legii nr.
303/2004 privind Statutul judecãtorilor ºi procu-
rorilor, care prevede ca magistratul care îºi înde-
plineºte cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã atri-
buþiile sau nu respectã deciziile CCR sã fie ex-
clus din magistraturã. Mai mult decât atât, toate
actele încheiate de cei gãsiþi vinovaþi ulterior
sãvârºirii uneia dintre aceste abateri vor fi nule
de drept. Aceºtia vor fi obligaþi sã restituie toa-
te drepturile salariale încasate ulterior sãvârºirii
abaterilor’’, a declarat deputatul independent
deputatul Daniel Oajdea.

El a afirmat cã potrivit teoriei generale a drep-

Dan Suciu a fost eliberat la cerere
de premierul Dacian Cioloº din funcþia
de secretar de stat în cadrul Cancela-
riei ºi purtãtor de cuvânt al Guvernu-
lui, Dorian Filote, fostul consilier al
ºefului Executivului din perioada în
care era comisar european, fiind numit
secretar de stat la Cancelarie. Decrete-
le în acest sens au fost publicate ieri în
Monitorul Oficial. Fostul consilier al
premierului Cioloº din perioada în care
acesta era comisar european, Dorian
Filote, va conduce Departamentul de
comunicare al Guvernului, iar actualul
purtãtor de cuvânt al Executivului, Dan
Suciu, se va întoarce la BNR.

Proiect de lege: Magistraþii care îºi îndeplinesc atribuþiile
cu rea-credinþã, excluºi din magistraturã ºi obligaþi sã restituie salariile

tului, respectarea ºi aplicarea normelor de drept
nu este la latitudinea cetãþenilor, ci este o obli-
gaþie, a cãrei încãlcare atrage rãspunderea pe-
nalã, civilã sau disciplinarã.

Proiectul de lege prevede ca dupã ce prejudi-
ciul a fost acoperit de stat în temeiul hotãrârii
irevocabile ‘’statul este obligat sã se îndrepte
cu o acþiune în despãgubiri împotriva judecãto-
rului sau procurorului care, cu rea-credinþã sau
gravã neglijenþã, a sãvârºit eroarea judiciarã ca-
uzatoare de prejudicii’’ – cinci ani pentru cazuri-
le în care persoana vãtãmatã a suferit pierderi
materiale ºi de opt ani pentru cazurile în care
persoana vãtãmatã a fost privatã de libertate. În
prezent, pentru abateri deosebit de grave, ma-
gistratul poate fi sancþionat disciplinar într-un
interval maxim de un an de la data sãvârºirii fap-
tei, a precizat deputatul Oajdea.

Acesta  propune ºi ca nerespectarea decizii-

lor CCR ori a ‘’prevederilor legale explicite (care
nu ridicã probleme de interpretare) ori exercita-
rea funcþiei cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã
se sancþioneazã cu excluderea din magistraturã
ºi pierderea tuturor salariale dupã data sãvârºi-
rii abaterii. Magistraþii care au fost excluºi din
magistraturã în baza acestui alineat nu mai au
dreptul la pensia specialã acordatã magistraþi-
lor’’, potrivit proiectului de lege, care prevede ºi
nulitatea de drept a actelor încheiat de magis-
traþi dupã data sãvârºirii abaterilor.

Potrivit expunerii de motive a proiectului ini-
þiat de deputatul Oajdea, lipsa unei legi a rãs-
punderii magistraþilor a permis derapaje de la
cerinþele statului de drept, iar greºelile pe care
le cere sancþionate nu ar trebui sã fie permise
magistraþilor, ‘’oameni are au puterea de a dis-
truge vieþile cetãþenilor atunci când nu îºi fac
meseria cu responsabilitate’’.

Dan Suciu, eliberat din funcþie de Cioloº la cerere
“Dorian Filote a fost consilier al

lui Dacian Cioloº atunci când actua-
lul premier era comisar european la
Bruxelles. El va avea funcþie de se-
cretar de stat ºi va coordona Depar-
tamentul de comunicare al Guvernu-
lui, dar nu va fi ºi purtãtor de cuvânt.
Probabil acest rol îl va avea unul din
actualii consilieri de comunicare, Io-
nel Dancã sau Liviu Iolu”, au decla-
rat pentru MEDIAFAX surse guver-
namentale. De asemenea, sursele ci-
tate au mai afirmat cã Dorian Filote a
fost în strãinãtate, dar a revenit în þarã
ºi a fost deja la Guvern pentru a dis-
cuta cu premierul Cioloº.
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MIRCEA CANÞÃR
Nu îl bãnuim pe liderul social-democraþilor, Liviu Drag-

nea, de reflexe monarhice. ªi nici nu intereseazã dacã sufe-
rã pânã în strãfunduri de viitorul monarhiei. Salutar este
faptul cã poate sã se integreze într-un scenariu civilizat.
Faptul cã a întâlnit-o, ieri, pe Principesa Margareta, Custo-
dele Coroanei României, anunþând la finalul discuþiei cã “se
pregãteºte un nou cadrul legal, conform cãruia Casa
Regalã sã aibã statut de instituþie publicã”, ar putea fi
circumscris unei notabile curtoazii de circumstanþã, care
oricum nu face rãu imaginii de ansamblu a PSD. De altfel,
printre cele mai recente evenimente care au atins relaþia re-
publicã-monarhie, s-a remarcat festivitatea prilejuitã prin
împlinirea a 150 de ani de la înfiinþarea Senatului (1864) la
ºedinþa solemnã organizatã la Senat, ex-preºedintele Traian
Bãsescu - neinvitat - a fost absent, în schimb Principesa
moºtenitoare Margareta a þinut un discurs. Personalitãþile
de vazã, în frunte cu ex-premierul Victor Ponta ºi cu preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, au fost invitate
la un dineu oferit de perechea princiarã la castelul Peleº. La
25 octombrie 2011, ne reamintim, Regele Mihai fusese invi-

Cea mai mare groapã a apãrut chiar
în cea mai circulatã zonã a oraºului.
La câþiva metri de la intersecþia din
Valea Vlãicii, pe sensul de mers cãtre
Universitate, asfaltul a alunecat în sub-
teran ºi a lãsat în urmã cu crater cât
toate zilele, dacã þinem cont cã depã-
ºeºte un metru în diametru. Autoritãþi-
le locale au închis însã rapid circula-
þia, separând cu benzi izolatoare porþi-
unea de drum de la intersecþie ºi pânã
aproape de trecerea pietonalã pe sub
pasaj. În felul acesta, accidentele au
fost evitate.

„Din fericire, nu s-a întâmplat nici
un accident acolo pentru cã am in-
tervenit destul de repede ºi am secu-
rizat zona, nu mai trece nici o maºi-
nã. Am chemat firma care a efectuat
lucrarea acolo ºi am solicitat sã re-
medieze problema cât mai repede cu
putinþã pentru ca traficul sã poatã fi
reluat, fiind vorba de o zonã extrem
de circulatã”, a declarat viceprima-
rul Craiovei, Dan Daºoveanu.

SCT Bucureºti
astupã craterul
din Valea Vlãicii

Din primele evaluãri, se pare cã spãr-
tura în asfalt a fost provocatã de ploile
din ultimul timp. Autoritãþile susþin cã
volumul de apã s-a aglomerat în zona
respectivã ºi s-a infiltrat pe lângã gura
de canal existentã chiar în mijlocul strã-
zii. Luând-o într-o direcþie greºitã, apa
a spãlat stratul de nisip de sub asfalt ºi
a colmatat canalizarea. În ultima fazã,
dupã ce a bãltit o perioadã sub stratul
de bitum, acesta a cedat ºi s-a surpat.

„SCT Bucureºti (n.r. – firma execu-
tantã) a fãcut constatarea la faþa locului
ºi se pare cã este vorba de o eroare la
reþeaua de canalizare de acolo, care a
provocat colmatarea ºi, apoi, surparea
asfaltului. Firma ºi-a asumat acest lu-

Ploile ne lasã fãrã asfalt
pe mai multe strãzi Pojarul gropilorPojarul gropilorPojarul gropilorPojarul gropilorPojarul gropilor

Traficul este închis, de ieri, în zona pasajului suprateran din Valea Vlãicii,
dupã ce un crater cât toate zilele a apãrut în asfalt. Autoritãþile au fost
nevoite sã opreascã accesul maºinilor pânã ce firma SCT Bucureºti va re-
media problema. Tot ieri, încã douã strãzi din Craiova au crãpat din cauza
precipitaþiilor care s-au infiltrat pe lângã capacele de canalizare.

cru ºi va reface lucrarea pe porþiunea
respectivã”, a mai spus viceprimarul
Craiovei.

Ca sã facã haz de necaz, cineva a
gãsit de cuviinþã sã semnalizeze groa-
pa din asfalt cu un afiº inedit, mesajul
„wanted” („cãutat”) apãrea sub foto-
grafia unei cârtiþe care îºi scotea ca-
pul dintr-o groapã, aluzia fiind cã bie-
tul animal era cel care provocase pa-
guba. „Fiecare se exprimã cum poate.
Asta înseamnã democraþie, iar în Cra-
iova avem democraþie, nu?”, a comen-
tat Dan Daºoveanu.

Au mai crãpat
douã strãzi

Dincolo de acest aspect hilar, se
pune serios problema strãzilor recent
asfaltate care nu par sã se resimtã dupã
ultimele precipitaþii. Dacã în cazul pa-
sajului suprateran, lucrurile se vor re-
zolva – SCT Bucureºti asumându-ºi re-
paraþia întrucât strada se aflã în ga-
ranþie –, problema se pune cu celelalte
strãzi care capãtã, subit, cratere. Tot
ieri, au apãrut gropi pe alte douã strãzi
din Craiova – pe „Tecuci” ºi pe o altã
stradã aflatã în vecinãtatea Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj. ªi acolo
era de vinã tot ploaia care a colmatat
canalizarea pluvialã.

„Pe aceste strãzi vor interveni echi-
pele Companiei de Apã fiindcã este vor-
ba de avarii apãrute la reþeaua lor. Tre-
buie sã refacã atât canalizarea, care va
fi decolmatatã, cât ºi asfaltul deteriorat
de deasupra”, a mai spus viceprimarul
Dan Daºoveanu.

Tot din cauza precipitaþiilor, cu douã
zile în urmã, a apãrut un crater imens ºi
pe strada „Bibescu”, fiind solicitatã in-
tervenþia din partea firmei Domarcons,
care a efectuat asfaltarea ºi care are stra-
da respectivã în garanþie pe o perioadã
de doi ani.

LAURA MOÞÎRLICHE

tat sã se adreseze Parlamentului, la împlinirea vâr-
stei de 90 de ani, ex-preºedintele Senatului, din acea
vreme, Mircea Geoanã, considerând cã prezenþa
fostului suveran în Legislativ nu este altceva decât
un gest de normalitate. Mai ales cã, între altele,
Regele Mihai, în alocuþiunea sa, a spus cã “Româ-
nia are nevoie de cârmuitori respectaþi ºi pricepuþi”.
Nu este foarte clar ce a discutat Liviu Dragnea cu
Principesa Margareta, Custodele Coroanei, dar orice
demers privind instituþionalizarea Casei Regale nu este altfel
posibilã decât prin modificarea Constituþiei, ceea ce presu-
pune aportul tuturor forþelor politice. Chiar dacã în sistemul
republican românesc Casa Regalã ºi-a amenajat propriul sãu
spaþiu. Acordând oricum prezumþia de sinceritate declara-
þiei lui Liviu Dragnea, putem considera totuºi cã afabilitatea
sa rãmâne branºatã bunelor maniere. Chiar dacã dincolo de
ceea ce se vede pot dãinui germenii unei dispute, oricând
posibile, între monarhiºti ºi republicani, deocamdatã domi-
nant este doar câmpul toleranþei. Toþi politicienii vorbesc de
bine monarhia. Un buget de 3-4 milioane euro pe an, pentru

Casa Regalã, cum se vehiculeazã, ridicã însã anumite pro-
bleme, ºi tocmai de aceea Liviu Dragnea a spus cã rolul
Casei Regale trebuie reglementat prin lege. Fireºte, sunt
multe detalii care nu au fost fãcute publice. Poate nici nu
era cazul. Românii în majoritate rãmân adepþi ai republicii.
Iar oamenii politici, chiar atunci când “cocheteazã” cu re-
galitatea, ºtiu cã au pus cruce acestei soluþii. Monarhia e
respectatã, însã împinsã la locul ei, pe care nimeni nu îl mai
contestã, adicã în istorie. Civilitatea dialogului ºi chiar de-
claraþia liderului social-democrat rãmân, cum spuneam, sa-
lutare, demonstrând cã toate fierbinþelile ideologice s-au do-
mesticit. Ceea ce pânã la urmã conteazã.
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Ajunsã la a XIII-a ediþie, ac-
þiunea „Trafic Rutier la Frontie-
ra Albastrã” organizatã de Ser-

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au or-

Potrivit IPJ Dolj, pe 14 iunie a.c.,
poliþiºtii Secþiei 5 Poliþie au fost se-
sizaþi de Neculai G., de 44 de ani,
din Craiova, cã a fost abordat de
un bãrbat care s-a prezentat a fi
ºofer ºi care i-a oferit spre vânzare
200 litri de motorinã contra sumei
de 600 lei, solicitându-i actul de
identitate pe motiv cã îi este nece-
sar în vederea emiterii facturii. De
comun acord cei doi au plecat în
cartierul 1 Mai, în zona Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde persoana respectivã l-a lã-
sat pe craioveanul de 44 de ani sã
aºtepte, spunându-i cã urmeazã sã
revinã pentru a-i înmâna factura ºi
motorina, însã nu a mai revenit.

Prin extinderea cercetãrilor ºi

Dol jean cercetat  pentruDol jean cercetat  pentruDol jean cercetat  pentruDol jean cercetat  pentruDol jean cercetat  pentru
înºe lãc iuneînºe lãc iuneînºe lãc iuneînºe lãc iuneînºe lãc iune

Poliþiºtii craioveni cerceteazã un bãrbat de 50 de ani
din Coþofenii din Faþã, pentru comiterea unei înºelãciuni.
Bãrbatul a luat actele unui craiovean, susþinând cã-i face
o facturã pentru 200 litri de motorinã la preþ foarte bun,

însã s-a fãcut nevãzut cu documentele.

activitãþilor investigative întreprinse
de poliþiºtii Secþiei 5 Craiova a fost
identificat ºi depistat, în localitatea
Coþofenii din Faþã – sat Beharca,
Valentin M., de 50 de ani. „În urma
audierilor suspectul a recunoscut
fapta sãvârºitã ºi i-a condus pe po-
liþiºti în zona în care a abandonat
cartea de identitate a persoanei
vãtãmate, în vederea recuperãrii.
Cercetãrile continuã cu fãptuito-
rul în stare de libertate pentru cla-
rificarea întregii activitãþi infrac-
þionale, în cauzã fiind întocmit
dosar de cercetare penalã sub as-
pectul comiterii infracþiunii de în-
ºelãciune”, a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

„Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”:

Poliþiºti bulgari ºi sârbi, alãturi de rutieriºtiPoliþiºti bulgari ºi sârbi, alãturi de rutieriºtiPoliþiºti bulgari ºi sârbi, alãturi de rutieriºtiPoliþiºti bulgari ºi sârbi, alãturi de rutieriºtiPoliþiºti bulgari ºi sârbi, alãturi de rutieriºti
doljeni, au acþionat pe DE 70doljeni, au acþionat pe DE 70doljeni, au acþionat pe DE 70doljeni, au acþionat pe DE 70doljeni, au acþionat pe DE 70

Acþiunea „Trafic Rutier la Frontiera Al-
bastrã” organizatã de Serviciul Poliþiei Ru-
tiere al IPJ Dolj a ajuns, anul acesta, la a
XIII-a misiune  de acest gen. Echipajele
mixte constituite din poliþiºti români, bul-
gari ºi sârbi au acþionat, ieri, pe DE 70 Cra-
iova – Filiaºi. În urma activitãþilor desfã-

ºurate au verificat peste 100 conducãtori
auto ºi au constatat 55 abateri de naturã
contravenþionalã, dintre care: 16 pentru
nefolosirea luminilor de întâlnire, 10 pen-
tru neportul centurii de siguranþã, 16 pen-
tru defecþiuni tehnice, iar alte douã amenzi
au fost aplicate pentru lipsa RCA.

viciul Poliþiei Rutiere al IPJ Dolj
s-a desfãºurat, ieri, pe DE 70
Craiova – Filiaºi, la Iºalniþa. Ca

de obicei, la activitate au luat
parte poliþiºti români, împreunã
cu colegi din Bulgaria, de la Di-
recþia Regionalã de Poliþie Vidin,
Direcþia Regionalã de Poliþie
Vratsa, dar ºi din Serbia – Di-
recþia Regionalã de Poliþie Zaje-
car. Scopul acestei activitãþi a
fost de a realiza un schimb de
experienþã ºi bune practici cu pri-
vire la controlul în trafic al au-
tovehiculelor, constatarea încãl-
cãrii legislaþiei rutiere în vigoare
ºi luarea mãsurilor legale.

Acþiunea a vizat controlul do-
cumentelor conducãtorilor auto ºi
a celor care însoþesc transportu-
rile de mãrfuri, verificarea mo-

dului în care se respectã timpii
de mers ºi de staþionare, verifi-
carea din punct de vedere tehnic
a autovehiculelor din trafic ºi tes-
tarea cu aparatul etilotest a con-
ducãtorilor auto controlaþi. Echi-
pajele mixte constituite din poli-
þiºti români, bulgari  ºi sârbi au
acþionat pe DE 70 Craiova – Fi-
liaºi, iar în urma activitãþilor des-
fãºurate au verificat peste 100
conducãtori auto ºi au constatat
55 abateri de naturã contravenþi-
onalã, dintre care: 16 pentru ne-
folosirea luminilor de întâlnire, 10
pentru neportul centurii de sigu-
ranþã, 16 pentru defecþiuni teh-
nice, iar alte 2 amenzi au fost apli-

cate pentru lipsa RCA.
„Organizarea acestei activi-

tãþi a fost utilã, având o impor-
tanþã deosebitã pentru asigura-
rea continuitãþii cooperãrii româ-
no-bulgare-sârbe, concluzio-
nând-se cã deschiderea manifes-
tatã din partea conducerii celor
patru organizaþii privind partici-
parea la acþiunile comune face
dovada ca putem vorbi de insti-
tuþii de aplicare a legii specifice
secolului XXI, ceea ce a condus
la o cooperare transfrontalierã
modernã ºi flexibilã. La acþiune
au participat ºi reprezentanþi-
 ISCTR ºi RAR”, au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Douã grupãri de traficanþi de droguriDouã grupãri de traficanþi de droguriDouã grupãri de traficanþi de droguriDouã grupãri de traficanþi de droguriDouã grupãri de traficanþi de droguri
ºi de minore destructurate în Craiovaºi de minore destructurate în Craiovaºi de minore destructurate în Craiovaºi de minore destructurate în Craiovaºi de minore destructurate în Craiova

Poliþiºtii ºi procurorii specia-
lizaþi în combaterea criminali-
tãþii organizate craioveni au
fãcut, ieri, 20 de percheziþii în
Craiova, la locuinþele unor
persoane  suspectate de comite-
rea infracþiunilor de constituire
a unui grup infracþional organi-
zat, trafic de droguri de risc,
vânzarea de produse susceptibi-
le de a avea efecte psihoactive
ºi trafic de minori. Acþiunea a
vizat destructurarea a douã
grupãri infracþionale organiza-
te, 15 persoane fiind „sãltate”
ºi duse, rând pe rând, la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova în vederea audierii ºi
dispunerii mãsurilor necesare.
Oamenii legii spun cã membrii
grupãrilor vindeau etnobotani-
ce, dar ºi droguri prin Craiova,
însã au racolat ºi minore, pe
care le obligau sã vândã dro-
guri, dar le ºi exploatau sexual.

ganizat, ieri, în Craiova, o acþiune
de amploare vizând destructurarea
a douã grupãri infracþionale organi-
zate. Potrivit IGPR, în urma cerce-
tãrilor efectuate de poliþiºtii BCCO
Craiova, în mai multe cauze, s-a
stabilit cã, în perioada noiembrie
2015 – iunie 2016, membrii grupã-
rilor au comercializat, în municipiul
Craiova, droguri de risc ºi substan-
þe susceptibile de a avea efecte psi-

hoactive. De asemenea,
suspecþii au racolat mai
multe tinere ºi minore, pe
care le-au obligat sã vân-
dã droguri, dar ºi sã în-
treþinã raporturi sexuale.

Astfel, ieri-diminea-
þã, oamenii legii au des-
cins la 20 de adrese din
Craiova, aparþinând
membrilor celor douã
grupãri. Cu ocazia per-
cheziþiilor domiciliare,
au fost identificate ºi ri-

dicate, în vederea continuãrii cer-
cetãrilor, 300 de pliculeþe conþi-
nând substanþe psihoactive, o pun-
gã conþinând circa 20 grame de
substanþã vegetalã psihoactivã, 19
comprimate de Xanax, 14 com-
primate de Cipralex, 2 þigarete
confecþionate artizanal conþinând
substanþã vegetalã psihoactivã, 10
telefoane mobile, 3 laptopuri ºi
suma de 2.976 de lei. Nu mai pu-
þin de 15 persoane au fost ridica-
te dupã descinderi, acestea fiind
duse la sediul DIICOT Craiova în
vederea audierii ºi dispunerii mã-
surilor necesare. 

La acþiune au mai participat ofi-
þeri de poliþie judiciarã din cadrul
Serviciilor de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate Olt, Mehedinþi,
Gorj ºi jandarmi din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craiova.
Suportul de specialitate a fost asi-
gurat de cãtre Direcþia Operaþiuni
Speciale.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La întâlnirea organizatã în sala
de ºedinþe a CJ a participat comi-
sarul-ºef de poliþie Constantin Ni-
colescu – ºeful Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, alãturi de
Yanco Georgiev Yankolov – direc-
torul Direcþiei Regionale de Poliþie
Vidin, Ivaylo Obretenov Yordanov
– ºeful Poliþiei Rutiere Vidin, Di-
mitar Petrov Gazibarski – directo-
rul Direcþiei Regionale de Poliþie
Vratsa, ºi Minkic Nebojsa – ºeful

La eveniment au luat parte re-
prezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, ai Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, diriginþii
bursierilor, donatori individuali ºi
reprezentanþi ai companiilor parte-
nere în program. „Felicitãri ºi suc-
ces în continuare! Avem în faþã o
promoþie nemaipomenitã ºi vreau
sã le spun cã anii de liceu sunt prin-
tre cei mai frumoºi din viaþã. Am
vãzut implicare celor de la World
Vision ºi pot spune cã sunt încân-
tatã de parteneriatul pe care îl
avem”, a precizat prof. Janina Vaº-
cu, inspector ºcolar general ad-
junct. La rândul sãu, dr. Narcisa
Dinicã, coordonator de program
de sãnãtate în cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, a vorbit de-
spre importanþa proiectului „Vreau
în clasa a noua”. „Aº vrea sã-i fe-
licit ºi eu pe absolvenþi ºi sã re-
marc faptul cã World Vision deru-

Delegaþie formatã din comandanþi ai structurilor de poliþieDelegaþie formatã din comandanþi ai structurilor de poliþieDelegaþie formatã din comandanþi ai structurilor de poliþieDelegaþie formatã din comandanþi ai structurilor de poliþieDelegaþie formatã din comandanþi ai structurilor de poliþie
din Zajecardin Zajecardin Zajecardin Zajecardin Zajecar, V, V, V, V, Vidin ºi Vidin ºi Vidin ºi Vidin ºi Vidin ºi Vratsa, în vizitã la Consiliul Judeþean Doljratsa, în vizitã la Consiliul Judeþean Doljratsa, în vizitã la Consiliul Judeþean Doljratsa, în vizitã la Consiliul Judeþean Doljratsa, în vizitã la Consiliul Judeþean Dolj

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a primit, ieri, vizita unei delegaþii formate din
comandanþi ai structurilor de poliþie din localitãþile
Zajecar (Serbia), Vidin ºi Vratsa (Bulgaria), context în
care le-a prezentat oaspeþilor judeþul, precum ºi iniþiati-
vele prin care CJ contribuie la siguranþa comunitãþilor.

Biroului Rutier Zajecar.
„A fost o întâlnire beneficã pen-

tru o mai bunã cunoaºtere recipro-
cã ºi pentru stabilirea unor relaþii de
conlucrare, cu atât mai necesare cu
cât suntem parte a aceleiaºi eurore-
giuni ºi numeroase dintre planurile
noastre de viitor se bazeazã pe exis-
tenþa unor parteneriate între autori-
tãþi ºi instituþii din cele trei state.

De altfel, le-am ºi prezentat suc-
cint oaspeþilor noºtri câteva dintre

proiectele prin care, în cadrul unor
colaborãri transfrontaliere, Consi-
liul Judeþean Dolj ºi-a asumat un
rol activ pentru a oferi un climat
mai sigur comunitãþilor din zona
riveranã Dunãrii. Avem, în acest
sens, exemplul unor investiþii de-
rulate cu finanþare europeanã, cum
este cea recent încheiatã, prin care
am reuºit sã înfiinþãm centrul pen-
tru coordonarea intervenþiilor în caz
de dezastre, dar ºi un demers mai
vechi, prin care am creat sistemul
de alarmare pentru localitãþile din
Valea Dunãrii.

Gestionarea situaþiilor de urgen-
þã rãmâne o prioritate pe agenda
CJ Dolj ºi pentru anii urmãtori,
astfel încât ne-am orientat tot cã-
tre atragerea fondurilor nerambur-
sabile pentru a dezvolta infrastruc-

tura necesarã. Cooperãm, în con-
tinuare, cu parteneri din Bulgaria
pentru douã dintre proiectele deja
depuse, prin care urmãrim sã con-
struim ºi sã dotãm o unitate pen-
tru intervenþii transfrontaliere, în

vecinãtatea Aeroportului Internaþi-
onal Craiova, precum ºi un centru
de pregãtire în domeniul asistenþei
medicale ºi al situaþiilor de urgen-
þã”, a declarat preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Sãrbãtoare la Liceul de Arte
O nouã generaþie „Vreau în clasa a noua”
a absolvit liceul

Unul dintre cele mai de succes proiecte dezvoltate de
Fundaþia World Vision, „Vreau în clasa a noua”, a ajutat
o nouã generaþie de bursieri doljeni sã-ºi îndeplineascã
visul. 14 tineri, beneficiari ai programului, au sãrbãtorit,
ieri, în sala de festivitãþi a Liceului de Arte „Marin
Sorescu” din Craiova, finalizarea studiilor liceale.

leazã un program excepþional. În
orice domeniu este nevoie de oa-
meni informaþi ºi bine pregãtiþi”.
Proiect de burse pentru conti-
nuarea studiilor liceale

Din anul 2008, programul de
burse al Fundaþiei World Vision
România – „Vreau în clasa a noua”
– susþine copiii din mediul rural care
nu au posibilitãþi materiale sã îºi
continue studiile la liceu, prin oferi-
rea de burse ºcolare pentru acope-
rirea cheltuielilor de cazare, masã,
transport, alimente, haine sau cãrþi.
În plus, programul include activi-
tãþi extraºcolare pentru îmbunãtãþi-
rea situaþiei ºcolare ºi pentru redu-
cerea perioadei de acomodare în
mediul urban. În timpul anului ºco-
lar, tinerii liceeni participã la activi-
tãþi educaþionale ºi de socializare
precum ºi la consiliere individualã.
În timpul vacanþelor, sunt implicaþi

în activitãþi de voluntariat sau merg
în excursii organizate de Fundaþia
World Vision România.  Toþi tinerii
bursieri beneficiazã de servicii de
consiliere socialã, consiliere voca-
þionalã ºi ºcolarã, consiliere în si-
tuaþii de urgenþã ºi de grup.

„Proiectul de burse a însemnat
pentru mine un pas înainte deoare-
ce m-a ajutat exact când aveam
nevoie sã pot spera la un viitor mai
bun. De-a lungul timpului, fiecare
întâlnire cu grupul, fiecare excur-
sie sau activitate la care am partici-
pat mi-au dat încredere în mine ºi
astfel am ajuns azi aici, la sfârºitul
unei etape când privesc înainte în-
crezãtoare, cu curaj. Am încercat
sã fiu cât mai activã ºi implicatã,
sperând astfel sã dau înapoi mãcar
un strop din bucuria pe care World
Vision mi-a dãruit-o mie”, mãrturi-
seºte Marinela, absolventã de liceu
ºi beneficiarã a programului „Vreau
în clasa a noua”, judeþul Dolj.

51 de elevi doljeni incluºi în
program

În cei opt ani de proiect, apro-
ximativ 1.000 de elevi au fost be-
neficiari la nivel naþional. În pre-
zent, în judeþul Dolj, 51 de elevi
fac parte din programul „Vreau în
clasa a nouã”. Toþi provin din fa-
milii defavorizate, în care, de cele
mai multe ori, singurul venit este
ajutorul social. În acelaºi timp, sunt
familii care luptã pentru educaþia
copiilor lor ºi pentru ºansa lor de a
avea o viaþã mai bunã. Anul trecut,
toþi elevii din clasa a 12-a din pro-
gram au promovat examenul de
Bacalaureat ºi 35 dintre aceºtia au
devenit studenþi. În total, 207 co-
pii susþinuþi de World Vision au
urmat o facultate precum cea de
Matematicã, Construcþii de Maºini,
Marketing, Arte Plastice, Geogra-
fie, Drept, Telecomunicaþii, Finan-
þe, Bãnci, Medicinã Veterinarã,

Medicinã, Asistenþã Socialã sau
Academia de Poliþie.

«Mã bucur sã sãrbãtorim astãzi
finalizarea cu succes a studiilor li-
ceale de cãtre o nouã promoþie a
programului „Vreau în clasa a
noua”. Îi felicit pe cei 14 absol-
venþi de anul acesta pentru intere-
sul ºi implicarea manifestate atât
faþã de activitatea ºcolarã, cât ºi
faþã de activitãþile din proiect, me-
nite sã îi pregãteascã pe tinerii bur-
sieri pentru viaþã, prin dezvoltarea
abilitãþilor ºi creºterea încrederii în
sine. Le reamintesc cã echipa
World Vision le rãmâne în conti-
nuare alãturi ºi le urez succes în
tot ceea ce ºi-au propus! Mulþu-
mim donatorilor individuali ºi com-
paniilor partenere pentru sprijinul
constant acordat ºi pentru frumoa-
sa colaborare», a declarat Vasilica
Cîrlugea, coordonator„Vreau în
clasa a noua” în judeþul Dolj.

RADU ILICEANU
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Fundaþia Vodafone România a
finanþat proiecte în valoare de 23
de milioane de euro pentru 1,4
milioane de beneficiari în cei 18
ani de la înfiinþare, conform in-
formaþiilor oferite de reprezen-
tanþii fundaþiei la conferinþa Con-
necting for Good, organizatã pe
25 mai 2016 în Bucureºti. „În
cei 18 ani de activitate, Funda-
þia Vodafone România a imple-
mentat proiecte de anvergurã în
patru direcþii strategice: sãnãta-
te, educaþie, servicii sociale ºi

Noile servicii fac parte din lis-
ta ultimelor îmbunãtãþiri asuma-
te în cadrul celui de-al 3-lea an
al programului “Always Getting
Better”, ºi care mai includ noi
opþiuni digitale, noi interioare ale
aeronavelor, mai multe rute noi
ºi tarife mai mici. Kenny Jacobs,
reprezentant Ryanair, a precizat
cã acesatã companie este încân-
tatã sã anunþe lansarea Leisure

Ryanair a lansat noul tarif Leisure Plus
Ieri, compania Ryanair a lansat noul tarif Leisure

Plus, oferind clienþilor un pachet de servicii extra
de cãlãtorie, care include îmbarcarea prioritarã,
loc alocat ºi un bagaj de calã de 20 kg. Ryanair
a lansat ºi varianta îmbunãtãþitã a serviciului Busi-
ness Plus care aduce o flexibilitate extinsã la 2 zile
anterioare ºi/sau ulterioare de schimbare a zborului
faþã de biletul iniþial, chiar ºi în ziua cãlãtoriei.

Plus, care va oferi „cãlãtorilor
de plãcere, a împãtimiþilor de va-
canþã ºi celor de city-break-uri,
un set special de facilitãþi extra
de cãlãtorie, la preþ redus, ºi care
include îmbarcarea prioritarã,
bagaj de calã de 20kg ºi un loc
alocat – la tarife care pornesc
de la doar 51.99€”.

Jacobs a mai subliniat faptul
cã Leisure Plus a fost conceput

special pentru cãlã-
torii de plãcere, ofe-
rindu-le famiilor ºi
prietenilor avantajul
de a fi primii la îm-
barcare, de a sta
împreunã ºi de a-ºi
transporta toate lu-
crurile de care au
nevoie, toate în
timp ce aceºtia se
bucurã deja de po-
pularele tarife mici
ale Ryanair, zboru-
rile la timp, douã bagaje gratuite
la bord ºi un serviciu clienþi AGB
îmbunãtãþi, respectiv numãr du-
blu de aeroporturi cu fast.

 „Mai mult, am îmbunãtãþit
oferta serviciului nostru de suc-
ces Business Plus, mãrind flexi-
bilitatea biletelor de la 1 la 2 zile

anterioare ºi/sau ulterioare zilei
originale de cãlãtorie, permin-
þând modificãri chiar ºi în ziua
zborului, toate pentru a oferi un
serviciu ºi mai complet afaceri-
lor de orice mãrime.Peste 25%
din clienþii Ryanair cãlãtoresc în
scop de afaceri, cu economii de

bani ºi timp, în timp ce benefi-
ciazã de punctualitatea noastrã
lider în industrie, cea mai mare
reþea de rute din Europa, cu ºi
mai multe oraºe importante de
business conectate, zboruri ex-
tra ºi orar-track...”, susþine re-
prezentantul Ryanair.

Proiectul Strategic de Investiþie în MediulProiectul Strategic de Investiþie în MediulProiectul Strategic de Investiþie în MediulProiectul Strategic de Investiþie în MediulProiectul Strategic de Investiþie în Mediul
Rural a oferit finanþare de 650.000 de euroRural a oferit finanþare de 650.000 de euroRural a oferit finanþare de 650.000 de euroRural a oferit finanþare de 650.000 de euroRural a oferit finanþare de 650.000 de euro

Prin Connecting for Good, Fundaþia Vodafone a
oferit primele soluþii de telemedicinã din România ºi a
finanþat cu 2,9 milioane de euro proiecte pentru 30.000
de beneficiari. Proiectul Strategic de Investiþie în
Mediul Rural a oferit finanþare de 650.000 de euro
pentru 55 de proiecte cu 35.000 de beneficiari. Funda-
þia a renovat opt centre de transfuzie folosite de o
treime din totalul donatorilor din þarã ºi care asigurã
necesarul de sânge pentru 291 de spitale. Fundaþia a
investit 2 milioane de euro pentru a construi cea mai
modernã secþie de terapie intensivã pentru nou-nãscuþi
din Sud-Estul Europei, la Spitalul Marie Curie.

voluntariat. Unul dintre progra-
mele noastre strategice ce reu-
nesc aceste direcþii este Connec-
ting for Good, care finanþeazã
proiecte ce folosesc tehnologia
pentru a îmbunãtãþi viaþa oame-
nilor. Prin intermediul acestui
program, am reuºit sã oferim
primele soluþii de telemedicinã
din România, pentru ambulanþe-
le SMURD, pentru copii insulo-
dependenþi, pentru pacienþi cu
afecþiuni cardiovasculare din
mediul rural, precum ºi pentru nou-nãscuþi”, a declarat Angela

Galeþa, Director Fundaþia Voda-
fone România.
35.000 de beneficiari
din 41 de judeþe

Prin programul Connecting
for Good, lansat în 2012 sub de-
numirea Mobile for Good, Fun-
daþia Vodafone România a oferit
finanþare pentru 38 proiecte pânã
în prezent, cu o valoare cumu-
latã de 2,9 milioane de euro ºi
cu peste 30.000 de beneficiari.
Proiectele sunt selectate în urma
unor runde de finanþare anuale
la care pot aplica ONG-urile care
vor sã foloseascã tehnologia mo-
bilã pentru a sprijini educaþia ºi
sãnãtatea, în beneficiul persoa-
nelor defavorizate fizic, social
sau economic. Alte 55 de pro-
iecte au fost finanþate cu 650.000
de euro prin Proiectul Strategic

de Investiþie în Mediul Rural al
Fundaþiei Vodafone România,
primul de asemenea amploare
derulat în România. Lansat în
2015, proiectul a ajuns la 35.000
de beneficiari din 41 de judeþe ºi
va continua ºi anul acesta. Un
alt program amplu derulat de
Fundaþia Vodafone în domeniul
sãnãtãþii este renovarea centre-
lor de transfuzie sanguinã, care
a cumulat investiþii de 350.000
de euro pânã în prezent.
Organizaþie internaþionalã
care activeazã de 25 de ani
prin filialele sale din 27 de þãri

Demarat în 2011, programul
a contribuit la renovarea a opt
centre care deservesc o treime
din totalul donatorilor din þarã ºi
care asigurã sânge pentru 291 de
spital. În 2016, centrele de trans-
fuzii din Arad, Alba Iulia, Bra-

ºov, Constanþa ºi Cãlãraºi vor
beneficia de renovare, iar cen-
trele din Târgu-Mureº, Sfântu
Gheorghe, Slobozia, Bistriþa ºi
Drobeta Turnu Severin vor fi
dotate cu aparaturã ºi echipa-
mente performante. De aseme-
nea, Fundaþia Vodafone Româ-
nia a construit cea mai modernã
secþie de terapie intensivã pen-
tru nou-nãscuþi din Sud-Estul
Europei, în cadrul Spitalului Ma-
rie Curie din Bucureºti, proiect
în care a investit 2 milioane de
euro. Noul corp al spitalului are
patru etaje, o capacitate de 27
de paturi, o suprafaþã de 1.600
mp ºi poate trata anual 400 de
nou-nãscuþi. Fundaþia Vodafone
România face parte din Funda-
þia Vodafone Group, organizaþie
internaþionalã care activeazã de
25 de ani prin filialele sale din
27 de þãri.
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Plenul Camerei Deputaþilor a
adoptat, miercuri, 8 iunie a.c., cu
293 de voturi „pentru” ºi niciunul
„împotrivã”, modificãrile la Legea
321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare, care pre-
vãd ca 51% din produsele aflate
pe rafturile hipermarketurilor sã
provinã din „lanþul scurt de apro-
vizionare, local sau regional”. Ca-
mera Deputaþilor este for decizio-
nal în acest caz, proiectul urmând
sã ajungã la Preºedinþie, spre pro-
mulgare. Proiectul prevede cã
marile magazine sã aibã pe rafturi
carne, fructe ºi legume din pro-
ducþie româneascã, în cantitate de
cel puþin 51%, alimente care tre-
buie sã provinã dintr-un „lanþ
scurt” de aprovizionare.

Legea ar putea intra în vigoa-
re abia peste o jumãtate de an,
timp în care magazinele trebuie
sã încheie contracte cu producã-

Una caldã, una rece, pentru producãtorii români!Una caldã, una rece, pentru producãtorii români!Una caldã, una rece, pentru producãtorii români!Una caldã, una rece, pentru producãtorii români!Una caldã, una rece, pentru producãtorii români!

Membrii Asociaþiei Marilor Reþele Comerciale din România
sunt: Artima, Auchan, Billa, BricoDepot, Carrefour, Cora, De-
deman, Hornbach, Kaufland, Lidl, Mega Image, Metro, Penny
Market, Profi, Praktiker, Mobexpert, Selgros.

Legea care va obliga reþelele de supermar-
keturi sã deþinã pe rafturi mai mult de jumã-
tate produse autohtone este la Preºedinþie,
spre promulgare. Cât de realistã este aceas-
tã reglementare a comerþului, atât timp cât
producãtorii români se zbat în nevoi, adesea
insurmontabile, când accesul la creditare le
este tot mai greu de realizat, iar investiþiile
tehnico-edilitare ºi de cercetare agricolã lip-

sesc cu desãvârºire, vom afla foarte curând.
Ce-i drept, avem un istoric local trist. Este
cazul unor producãtori craioveni foarte ro-
buºti, din sectorul panificaþiei, pentru care o
colaborare cu marii retaileri alimentari a în-
semnat doar o scãdere a profitului, provo-
cându-ºi pierderi financiare grele, încât s-au
decis sã-ºi retragã produsele de la aceste
reþele internaþionale de consum.

torii locali, care se vor obliga,
astfel, sã umple rafturile cu car-
ne proaspãtã, legume ºi fructe
lactate, ouã sau miere.
Ministrul Agriculturii, optimist
moderat

Achim Irimescu, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
a participat în data de 14 iunie
2016, la Parlamentul României, la
o dezbatere pe tema Legii 321/
2009 privind comercializarea pro-
duselor alimentare. În opinia sa,
îmbunãtãþirea cadrului normativ
existent va avea un efect benefic
asupra condiþiilor de comerciali-
zare a produselor româneºti, di-
versificând oferta de produse
agroalimentare provenite direct de
la producãtorii autohtoni ºi con-
tribuind astfel la creºterea consu-
mului de produse româneºti, fapt
ce va influenþa pozitiv atât produc-

þia, cât ºi calitatea produse-
lor agroalimentare din Ro-
mânia.

„Producãtorii din Româ-
nia vor fi avantajaþi prin
aceastã lege sub aspectul
desfacerii producþiei proprii,
aceasta având un impact po-
zitiv inclusiv asupra gestio-
nãrii materiilor prime din
sectorul vegetal ºi zooteh-
nic care, valorificate fiind de
agenþii economici locali, vor
duce la scãderea exporturi-
lor de materii prime ºi, tot-
odatã, la diminuarea impor-
turilor de produse alimenta-
re finite”, a afirmat minis-
trul Achim Irimescu. A
mai punctat, însã, un aspect
esenþial privind aplicarea

acestei legi, ºi anume necesitatea
asocierii micilor producãtori pen-
tru a putea livra în hipermarketuri
cantitãþile pe care aceste reþele le
solicitã. „E nevoie de producþie
constantã ºi de aceea, producãto-
rii trebuie sã facã acest pas, spre
asociere. În comun, pot valorifi-
ca mult mai bine marfa pe care o
produc”, a adãugat ministrul.
Asociaþia Marilor Reþele
Comerciale din România:
Este o subminare a activitãþilor
marilor retaileri!

În urmã cu mai bine de 10 ani,
marii retaileri, în fapt un nucleu
bine organizat al capitalului finan-
ciar franco-german, au pus baze-
le unei organizaþii profesionale,
care sã le reprezinte interesele. ªi
s-a denumit Asociaþia Marilor Re-
þele Comerciale din România. Ac-

tuala conducere a AMRC
îºi face autocritica. „Încer-
când sã fac o evaluare a
momentului, este evident cã
a existat o lipsã de comuni-
care, ce a permis o diferenþã
între dorinþele acestor aso-
ciaþii, modul în care ele per-
cep realitãþile din piaþã
ºi modul în care aceste
realitãþi sunt percepute
de AMRCR. Am avut
surpriza sã constat cã
unii reprezentanþi ai
acestor asociaþii nu au
interacþionat niciodatã
cu un supermarket,
existã o neînþelegere a
activitãþilor fiecãruia.
Multe din exemplele fo-
losite în dezbateri por-

neau de la premisa cã, marile
magazine sunt vinovate de
toate problemele, pe care mi-
cii fermieri le întâmpinã în ac-
tivitatea lor, deºi mulþi dintre
ei nu au interacþionat cu
aceastã categorie de magazi-

ne. Plus faptul cã, în mod natu-
ral, marile magazine nu pot fi par-
tenerul lor de comerþ, ei nu pot
asigura cantitãþi necesare pentru
astfel de magazine. Au fost prea
puþine voci în cadrul acestor dez-
bateri, care au încercat sã trans-
mitã mesajul cã aceastã relaþie,
între producãtor ºi retailer, poate
fi ºi una de parteneriat. Senzaþia
noastrã a fost cã am asistat mai
degrabã la o acþiune de pedepsire
a retailerilor, decât la una de a con-
strui ceva serios, dorinþa genera-
lã fiind aceea de a obþine un act
legislativ care sã dea satisfacþie
acelor care cred cã problemele lor
sunt create de aceste supermar-
keturi”, a precizat George Bãdes-
cu, director executiv al Asociaþiei
Marilor Reþele Comerciale din Ro-
mânia, într-un interviu publicat pe
site-ul propriu al AMRCR.
Supermarketurile vor plãti
produsele proaspete la 7 zile

O altã problemã invocatã de re-
taileri este noua obligativitate de a
plãti produsele proaspete în maxi-
mum 7 zile de la livrare. Mai mult,
recepþia mãrfurilor se va face nu
în 24 h de la livrare, ci pe loc.
AMRCR se apãrã ºi spune cã toa-
te acestea vor perturba circuitul de
asigurare a cash-flow-ului, mai
ales cã se dau asigurãri de com-
portament fair-play din partea lor.
„Toþi se aºteaptã sã fie plãtiþi la
timp, indiferent dacã ai vândut sau
nu marfa. Au fost reclamaþii în sen-
sul ãsta? Eu ºtiu cã supermarketu-
rile plãtesc, nu-mi amintesc sã fi
fost o situaþie care sã conducã la
astfel de mãsuri”, mai precizeazã
George Bãdescu. Dar ºtie foarte
bine ºi acesta cã, nu de puþine ori,

producãtorii locali încãlzesc tele-
foanele tot sunând serviciul Con-
tabilitate al multinaþionalelor pen-
tru a le face plãþile, trecute de sca-
denþã cu zeci de zile.
Între ciocan ºi nicovalã

Producãtorii autohtoni trebuie
sã dea dovadã de multã mobilitate
ºi sã se asocieze cât mai repede
pentru a deveni, ceea ce sunt pro-
ducãtorii externi, cu care retaile-
rii negociazã, la virgulã, orice con-
tract de furnizare a produselor.
Din pãcate, pentru cã mai tot sis-
temul de desfacere alimentar ºi
non-alimentar este concentrat în
mâinile hipermarketurilor, iar gro-
sul clienþilor îl regãsim doar aici,
producãtorii români nu au decât
douã variante: fie se vor regrupa
ºi vor reuºi sã intre cu produsele
lor în reþelele de retail, fie nu vor
avea unde sã-ºi vândã marfa ºi,
mai devreme sau mai târziu, vor
intra în faliment.

În urmã cu puþini ani, mari pro-
ducãtori din panificaþia doljeanã au
fãcut pasul spre a pãtrunde cu pro-
dusele lor pe rafturile hipermarke-
turilor din Dolj. Dupã câteva luni
de livrãri, când au calculat costu-
rile au aflat cu stupoare cã, livrând
mai mult, pierderea este mai mare.
Decizia producãtorilor a fost fer-
mã ºi obligatorie de luat: renunþa-
rea la a-ºi mai lista marfa pe raftu-
rile marilor reþele comerciale. La
fel stau lucrurile ºi în cazul produ-
cãtorilor locali de lapte. Sã-l livrezi
la supermarket cu 0,60 lei ºi clien-
tul final sã-l cumpere cu 4-5 lei/l
este un ecart colosal. Nu de alta,
dar la un preþ obþinut de numai 60
de bani/l, fermierul doljean nu-ºi
poate acoperi cheltuielile.
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Devalorizarea pânã sub pragul minimei
rezistenþe a sistemului nostru educaþional de
toate gradele s-a repercutat cu un plus de
tristã evidenþã îndeosebi în zona învãþãmân-
tului superior. Faptul cã existã, fãrã-ndoia-
lã, o interdeterminare de tip cauzã ºi efect
între cele douã segmente, fãrã a le nega cu
obstinaþie, nu constituie, în ciuda unor con-
vingeri larg rãspândite, principala cauzã ºi
motivul esenþial pentru masiva degradare a
Universitãþii. În definitiv, au existat, de-a lun-
gul vremii, ºcoli generale ºi licee distribuite
într-o largã paletã axiologicã, iar acest lucru
n-a constitui un impediment pentru câºtiga-
rea ºi conservarea unui râvnit ºi meritat
prestigiu al unor atenee româneºti.

Dincolo însã de contexte ce þin de un în-
treg proces de degradare a societãþii în era
globalizãrii, ce se resimte ºi este denunþatã
nu doar la noi, ci mai peste tot, principala
cauzalitate a acestei nefaste stãri de lucru,
ºi aceasta „globalizatã”, o constituie ceea ce
reprezintã, în ultimele decenii, fenomenul de
masificare a învãþãmântului superior. Mai

grav ca prin alte pãrþi, la noi ciclul universi-
tar a coborât pânã spre pragul ridicolului:
fãrã a mai insista cu detalii atât de cunoscu-
te încât au intrat deja în folclorul strãzii, sã
reþinem totuºi realitatea, nu mai puþin… folc-
loricã la rândul ei, cã frecventarea unui ci-
clu superior ºi-a adjudecat drept unic mobil
ºi finalitate obþinerea râvnitului „carton”.

Liberalizarea postdecembristã a permis,
printre multe alte declicuri de la reglemen-
tãri atestate de îndelungate tradiþii, ºi des-
chiderea largã, prea largã, a ateneelor pen-
tru tinerii nu toþi ºi nu totdeauna animaþi de
vreun ideal al învãþãrii. S-a adãugat, ime-
diat, o reþea de instituþii pretins universitare,
denaturând încã ºi mai mult întregul seg-
ment al unei educaþii ce trebuia sã se reven-
dice de la un statut academic. Subfinanþa-
rea, coroboratã cu sãrãcia ºi, ca regretabil
efect, o potenþare dezolantã a decalajului din-

tre bogaþi ºi sãraci au obligat centrele uni-
versitare, inclusiv pe cele de tradiþie ºi de
prestigiu, la o decizie hazardatã, semãnând
cu un fel de vânare a viitorilor clienþi. În
consecinþã, nici actul instructiv nu avea cum
sã se sustragã acestui tãvãlug al degradãrii:
chiar ºi la palierele curriculare, impuse, cum
se spune, de niscaiva instanþe „central”-
europene, au trebuit sã suporte varii ºi,
uneori aiuritoare, ajustãri potrivit cu… cala-
poadele dascãlilor, mulþi dintre ei fãrã reale
ºi principiale testãri profesionale.

Ce-i de fãcut? Dificil de identificat mãsuri
miraculoase în contextul unui sistem blocat
în rigiditãþi de tot felul, de la cele ale unei
legislaþii încã netranºate definitiv ºi, mai ales,
mergând, mai adânc, la rezistenþa masivã ºi
agresivã a diriguitorilor ºi a comilitonilor lor,
dascãlii înºiºi. Unica salvare ar fi una radica-
lã: revenirea, cu voinþa – mai ales politicã –

larg împãrtãºitã ºi larg asumatã, la Universi-
tatea de elitã. Atributul acesta n-ar mai trebui
sã sperie: întâi, fiindcã Universitatea ca insti-
tuþie ºi instanþã academicã, a fost aºa de la
apariþia ei în târziul Ev Mediu; apoi, fiindcã,
aºa cum decreta, cu un patos pe cât de con-
vingãtor pe atât de legitim, marele cãrturar
italian Umberto Eco cu aproape patru ani în
urmã, la Burgos, în Spania, cu prilejul încu-
nunãrii sale cu titlul de Doctor Honoris Cau-
sa, Universitatea, în esenþa ei ultimã, este
chematã sã dea societãþii elitele de care aceasta
are imperioasã nevoie.

Cât despre „cartoane”, ele n-au, nici mai
mult, nici mai puþin, decât valoarea unor
biete banale … vouchere. Adicã, niºte sim-
ple anexe, ataºate unor dosare de „cadre”,
cvasi-egale, ca impedanþã profesionalã, cu
cele de „activitate politicã” ce se cereau în
vechiul sistem.

Universitatea, între refulãriUniversitatea, între refulãriUniversitatea, între refulãriUniversitatea, între refulãriUniversitatea, între refulãri
perdante ºi aºteptãri ratateperdante ºi aºteptãri ratateperdante ºi aºteptãri ratateperdante ºi aºteptãri ratateperdante ºi aºteptãri ratate

 Mass-media „a luat
foc” dupã ce la ªcoala
„Alexandru Macedon-
ski” din Craiova o pro-
fesoarã a fost diagnosti-
catã cu „tuberculozã
ganglionarã”, o formã
necontagioasãa TBC.
Sigur, în astfel de caz s-
au adoptat mãsurile de
rigoare. Dupã numai o zi,
alte douã cazuri au apã-
rut. Doi elevi de la Li-
ceul Teoretic „Tudor
Arghezi”, respectiv
ªcoala Gimnazialã
„Sfântul Gheorghe” au
fost depistaþi cu sindro-
muri asemãnãtoare
TBC, iar analizele au
mers înainte. S-a vorbit,
la un moment dat, de
ceva contagios, situaþie
care pute duce la efecte grave, in-
clusiv la carantinã. Din fericire, nua
fost decât o alarmã falsã.

„Am auzit de cazul copilului res-
pectiv, el avea ºi un istoric medi-
cal, familia sa fiind suferindã de tu-
berculozã, ºi am anunþat medicul
ºcolar, iar de acolo s-a mers con-
form protocolului. Sigur, iniþial, ne-
am speriat, peste 20 de tineri ºi 15
cadre didactice fiindsupuse unor
analize medicale ºi am aºteptat re-

Situaþia medicalã în cazul TBC în ºcoli, þinutã sub controlSituaþia medicalã în cazul TBC în ºcoli, þinutã sub controlSituaþia medicalã în cazul TBC în ºcoli, þinutã sub controlSituaþia medicalã în cazul TBC în ºcoli, þinutã sub controlSituaþia medicalã în cazul TBC în ºcoli, þinutã sub control
În urmã cu câteva zile a apãrut un caz

de posibil TBC, dupã ce o profesoarã de
la ªcoala Gimnazialã „Alexandru Ma-
cedonski” a fost diagnosticatã cu o for-
mã uºoarã, necontagioasã, a  tubercu-
lozei. S-a dovedit cã nu sunt motive de
îngrijorare, s-au luat mãsurile de ri-
goare, s-a mers pe prevenire ºi reme-

diere ºi totul a decurs normal. Nu a tre-
cut prima zi de liniºte ºi alt caz, pe ace-
eaºi speþã, TBC, a apãrut. La douã uni-
tãþi de învãþãmânt au fost semnalate
douã forme de TBC, s-a creat, aºa cum
este ºi normal, o  miºcare în rândul
opiniei publice, dar, în final, s-a dove-
dit cã nu sunt motive de îngrijorare.

Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, în faþa directorilor
instituþiilor de învãþãmânt din Dolj, convocaþi la ºedinþa în care s-au pus
la punct toate detaliile examenelor de „capacitate” ºi de „maturitate”, 17
elevi, cu rezultate notabile la Olimpiada Naþionalã de Informaticã, desfã-
ºuratã la Craiova, au fost premiaþi. Dintre aceºtia, 13 urmeazã cursurile
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, iar ceilalþi sunt de la
ªcolile Gimnaziale „Mircea Eliade”, „Traian”, „Sf. Dumitru”, toate din
Cetatea Bãniei, ºi de la Palatul Copiilor. „Suntem fericiþi sã-i onorãm pe
aceºti tineri ºi sã-i recompensãm, fiindcã meritã. Vrem, an de an, sã
avem cât mai mulþi premianþi, deoarece în ei stã viitorul nostru”, a preci-
zat prof.  Lavinia Elena Craioveanu.

CRISTI PÃTRU

Elevii olimpici, premiaþi la Craiova

zultatul, dar mai multe vã poate
spune medicul ºcolar”, a declarat
prof.  Lucian Sãndoi, director al
Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”.

De asemenea, prof. Radu Ni-
colae,manager al ªcolii Gimnazia-
le „Sf. Gheorghe”, a menþionat:
„Am fost înºtiinþaþi de cazul copi-
lului ºi am demarat o serie întrea-
gã de cercetãri, inclusiv medicale
ºi de igienizare. Am înþeles cã nu a
fost ceva contagios, însã ne-am

luat toate mãsurile de rigoare”.

„Este totul sub control”
Ceea ce s-a întâmplat în cele

douã ºcoli nu putea rãmâne fãrã
reacþie. „Am avut toate datele la
dispoziþie, am mers ºi mai depar-
te, înºtiinþând DSP, astfel încât sã
nu fim puºi în situaþii neplãcute.
Aºteptãm rezultatele analizelor ºi,

din ceea ce ºtim, nu sunt motive
de îngrijorare. Situaþia este, putem
spune, sub control”, a declarat
prof. Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al învãþãmântu-
lui doljean.

La rândul sãu, medicul  Mari-
an Smeu, de la „Arghezi”, a de-
clarat: „Sunt convins cã a fost vor-
ba despre un caz dificil. Am aºtep-
tat rezultatele investigaþiilor medi-
cale ºi numai aºa ne putem pro-

nunþa. Am aflat cã nu este ceva
contagios, dar au fost bune meto-
dele de profilaxie adoptate”. Cre-
dem cã cea mai importantã pãrere
este cea a Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj: „ ... În trei unitãþi de
învãþãmânt din Craiova au fost di-
agnosticate trei cazuri de tubercu-
lozã pulmonarã cu examen de spu-
tã Bk negativ, la microscopie, nu
sunt contagioase ºi nu prezintã o
sursã de îmbolnãvire pentru con-

tacþi. În judeþul Dolj se aflã sub tra-
tament peste 700 de pacienþi, iar
incidenþa tuberculozei este de 113/
100.000 de locuitori”, se aratã în
comunicatul depresã semnat de dr.
Narcisa Dincã, purtãtor de cuvânt
al DSP Dolj ºi coordonator al Pro-
gramului Naþional de Prevenire,
Supraveghere ºi Control al Tuber-
culozei Dolj.

CRISTI PÃTRU



cuvântul libertãþii / 9vineri, 17  iunie 2016 culturãculturãculturãculturãculturã Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Este pentru a 25-a oarã când
Filiala Craiova a Alliance Fran-
çaise îºi propune sã sãrbãto-
reascã prin muzicã ºi cântec în-

Alliance Française – Filiala Craiova ºi prie-
tenii sãi francofoni ºi francofili organizeazã,
ca în fiecare an, „Fête de la Musique” / „Sãr-
bãtoarea Muzicii”, sub deviza „Pour la fête de
la musique, faites de la musique!”. Spiritul aces-
tei manifestãri îl reprezintã deschiderea ºi dia-
logul între genurile muzicale specifice diferi-
telor colþuri ale lumii. Evenimentul, aflat la

cea de-a 35-a ediþie la nivel internaþional ºi a
25-a la Craiova, va fi marcat printr-un mini-
recital susþinut astãzi, la sediul instituþiei, din
strada „Romain Rolland” nr. 7, ºi printr-un
spectacol chiar pe 21 Iunie, când are loc „Sãr-
bãtoarea Muzicii”, care va aduce în faþa publi-
cului numeroºi artiºti craioveni, dar care îi
provoacã ºi pe amatori sã ia microfonul.

ceputul astronomic al verii – 21
Iunie. De altfel, solstiþiul de
varã a fost ales drept sãrbãtoa-
re a muzicii în 1982 în Franþa,

pe când Jacques Lang era mi-
nistru al Culturii. Ideea era lan-
satã în scopul unirii membrilor
comunitãþilor locale sub semnul
participãrii la manifestãri agrea-
bile, devenite în curând foarte
populare. Aceeaºi idee a animat
ºi Alliance Française Craiova
încã din 1992, dupã cum îºi
aminteºte prof. Elena Trãilã,
preºedinta filialei.

Ca un preambul la „Fête de
la Musique” / „Sãrbãtoarea
Muzicii”, Alliance Française
Craiova organizeazã astãzi, de
la ora 19.00, un minirecital sus-
þinut de Trio Suchici: Andreea
Suchici – elevã în clasa a XII-a
la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” din Craiova (vioarã), Lu-
cian Suchici – absolvent al
Academiei de Muzicã „Gheor-

ghe Dima” din Cluj-Napoca
(pian) ºi Mircea Suchici – ar-
tist instrumentist în Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Olte-
nia” (violoncel).

„Sãrbãtoarea Muzicii” – eve-
niment internaþional care se des-
fãºoarã pe cinci continente, în
noaptea cea mai scurtã a anului
– va fi marcatã marþi, 21 iunie,
printr-un spectacol organizat tot
la sediul filialei craiovene a Al-
liance Française. Invitaþi sunt
solista Mãdãlina Amon ºi
membri ai formaþiei „Generaþia
Folk”, un grup rock format din

elevi în clasa a XI-a de la Cole-
giul Naþional „Carol I” ºi Trio
Suchici. Li se vor alãtura arh.
Cristian Ciomu cu compoziþii
proprii la orgã, Cornel Popescu
(caval) ºi soprana Ilinca Zamfir.
Organizatorii vor oferi însã mi-
crofonul tuturor amatorilor ce
doresc sã se manifeste muzical,
încurajându-i cu deviza „Sã în-
cepem vara cântând împreunã!”.

Ediþia de anul acesta a Fête
de la Musique se va desfãºura
în mai multe oraºe din România
ºi va include concerte susþinu-
te de numeroase trupe ºi artiºti.
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Angel Rababoc – actor la Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova – este invitatul ediþiei
de iunie a proiectului „În culise-
le scenei, în culisele vieþii”, de-
rulat de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova. Întâl-
nirea cu publicul va avea loc
marþi, 21 iunie, de la ora 18.00,
în Salonul Medieval, prilej cu
care actorul va povesti lucruri
mai puþin cunoscute din viaþa ºi
activitatea sa. Moderator va fi
Cornel Mihai Ungureanu.

Angel Rababoc (n. 5 iunie
1959) este licenþiat în Artã teatra-

„În culisele scenei, în culisele
vieþii” cu actorul Angel Rababoc

lã, cinematograficã ºi televiziune
la IATC Bucureºti, clasa profeso-
rului Mircea Albulescu, în 1988.
Din acelaºi an, este actor la Tea-
trul Naþional din Craiova, unde a
interpretat zeci de roluri, sub în-
drumarea unor regizori de mar-
cã, precum Robert Wilson, Ja-
nusz Wisniewski, Silviu Purcãre-
te, Vlad Mugur, Mihai Mãniuþiu,
Tompa Gabor, Mircea Corniºtea-
nu, Cristian Hadjiculea, Laszlo
Bocsardi. De asemenea, a parti-
cipat la numeroase festivaluri ºi
turnee, evoluând pe scene presti-
gioase din þarã, dar ºi din lume.

Proiectul „În culisele scenei,
în culisele vieþii” aduce în faþa
publicului, în fiecare lunã, un om
de scenã: actor, interpret muzi-
cal sau un alt angajat al unei in-
stituþii de spectacole, ce contri-
buie la realizarea unui produs
artistic, de la sufleor sau tehni-
cian, la managerul instituþiei.
«Craiova are instituþii artistice de
renume: Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”, Opera Românã,
Filarmonica „Oltenia”, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
etc.,   instituþii care, dincolo de
clãdiri sau logisticã, înseamnã ºi

oameni care produc conþinut
artistic. Tocmai aceºti oameni
sunt invitaþi în cadrul proiectu-
lui „În culisele scenei, în culi-
sele vieþii”, pentru a scoate la
ivealã partea mai puþin vizibilã a
profesiei ºi a vieþii lor», explicã
organizatorii.

De la debutul proiectului, în
noiembrie 2015, aici ºi-au spus
povestea actorii Tamara Popes-
cu ºi Constantin Cicort, sopra-
na Renata Vari, managerii cultu-
rali Adriana Teodorescu, Vlad
Drãgulescu, Alexandru Bourea-
nu ºi Antoniu Zamfir.

Expoziþie
în Salonul
Medieval:
„Copilãria –
fereastra
spre suflet”

Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei a demarat se-
lecþia de voluntari pentru programul „I like the museum”, care
se va desfãºura în perioada iulie-decembrie 2016. Conceput ex-
clusiv pentru persoane  pasionate de naturã, copii, creaþii han-
dmade, programul se adreseazã adolescenþilor ºi adulþilor care
au un program ce le permite participarea, în mod consecvent, la
evenimente, conform unui calendar de activitãþi.

«Realizarea stagiului de voluntariat presupune implicarea cu
idei ºi soluþii în organizarea, promovarea ºi desfãºurarea ªcolii
de Varã „Bios Art în vacanþã”, creativitate ºi muncã în echipã,
invitaþii la evenimentele Muzeului Olteniei, îmbogãþirea portofo-
liului de activitãþi (adeverinþe ºi contract de voluntariat)», preci-
zeazã reprezentanþii instituþiei. Ca beneficiu, voluntarii vor avea
ºi gratuitate la vizitarea muzeului pe toatã perioada stagiului.

Pentru înscriere se va trimite un CV la adresele muzeulolteniei@
yahoo.com sau lilagima@yahoo.com ori se depune personal la sediul
Secþiei de ªtiinþele Naturii, din strada „Popa ªapcã” nr. 8. Pentru
înscrierea adolescenþilor este necesar acordul scris al pãrinþilor. De-
talii suplimentare pot fi solicitate la numãrul de telefon 0766.326.909.

Muzeul Olteniei cautã voluntari
pentru programul „I like the museum”

De ceDe ceDe ceDe ceDe ce
sã fiisã fiisã fiisã fiisã fii
voluntar?voluntar?voluntar?voluntar?voluntar?

 Faci cunoºtinþã cu oameni noi ºi vei lega prietenii.
 Intri în contact direct cu lumea din culisele muzeului (muzeo-

grafi, conservatori, restauratori, custozi de salã).
 Înveþi sã faci faþã unor provocãri noi.
 Ai ºansa sã te implici în activitãþi diferite faþã de cele care fac

parte din programul tãu.
 Ai parte de distracþie.

În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc
astãzi, ora 10.00, vernisa-
jul expoziþiei „Copilãria –
fereastra spre suflet”. Sunt
prezentate lucrãrile
premiate la Concursul

Interjudeþean „Copilãria – fereastra spre suflet”, ediþia a III-a.
Competiþia îºi propune stimularea potenþialului creativ al
elevilor din învãþãmântul primar ºi gimnazial prin intermediul
literaturii ºi al artelor plastice ºi a fost organizatã de ªcoala
Gimnazialã ,,Gheorghe Þiþeica” din Craiova, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Alãturi de copiii craioveni au
participat elevi din judeþele Vâlcea, Teleorman, Bacãu, Buzãu,
Iaºi, Timiº, Neamþ, precum ºi de la ºcoli din Bucureºti.
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Bulgaria pare sã fi cedat în faþa ameninþã-
rilor Rusiei, anunþând cã se opune iniþiativei
României de creare a unei flote militare NATO
în Marea Neagrã, deºi, în ultimele sãptãmâni,
Sofia semnala cã susþine propunerea, fapt
confirmat miercuri, la întâlnirea preºedinþi-
lor celor douã þãri. Premierul Bulgariei, Boi-
ko Borisov, i-a explicat preºedintelui Româ-
niei, Klaus Iohannis, cã se opune iniþiativei
flotei militare NATO pentru a evita ca Marea
Neagrã sã devinã “zonã de conflict”, afirmã
surse citate de site-urile bulgare 24chasa.bg
ºi Novinite.com. “Eu am spus mereu cã noi
suntem o þarã paºnicã. Nu vreau ca Marea
Neagrã sã devinã zonã de conflict militar”, a
declarat Borisov, conform 24chasa.bg. Pre-
mierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat ieri
cã atât el, cât ºi preºedintele Rosen Plevne-
liev se opun iniþiativei României de creare a
unei flote militare NATO în Marea Neagrã.
“Nave NATO pot efectua patrule pe frontie-
rele noastre doar în cazul unui aflux puternic
de refugiaþi”, a declarat Borisov, citat de site-
ul Novinite.com. Pe 20 mai, ministrul bulgar
de Externe, Daniel Mitov, anunþa cã Bulgaria
susþine suplimentarea capacitãþilor NATO în
Marea Neagrã. “Bulgaria poartã discuþii cu
România ºi Turcia. Se discutã despre supli-
mentarea capacitãþilor militare în zona Mãrii
Negre. Bulgaria va face tot posibilul pentru
consolidarea capacitãþilor militare în zona

Irakul va fi împãrþit în trei
entitãþi - ºiitã, sunnitã ºi kurdã
- dupã eliminarea reþelei teroris-
te Stat Islamic, într-un sistem
confederal, dezvãluie un lider
kurd, ceea ce ar demonstra un
plan clar al Occidentului de cre-
are a unei entitãþi statale kurde
în Orientul Mijlociu. Miliþii kur-
de au fost implicate de câþiva
ani în confruntãrile cu reþeaua

Cel puþin 10 morþi

ºi 7 rãniþi, într-un

atac sinucigaº

asupra unei secþii

de poliþie din Libia
Cel puþin zece membri ai

miliþiilor libiene au murit ºi
alþi ºapte au fost rãniþi într-
un atac sinucigaº asupra
unei secþii de poliþie din
apropierea oraºului Sirte,
centrul reþelei Stat Islamic
din Libia, împotriva cãreia
forþele proguvernamentale
au lansat o ofensivã în mai.
Atacul a avut loc în primele
ore ale zilei de ieri, în Abu
Ghrain, un oraº localizat pe
o rutã care face legãtura
între oraºele de pe coasta
nordicã a Libiei cu sudul
þãrii, a declarat un purtãtor
de cuvânt al serviciilor
medicale libiene, Abdel-Aziz
Essa. Forþele proguverna-
mentale libiene au lansat o
ofensivã împotriva militanþi-
lor islamiºti din Sirte pentru
a elibera oraºul de sub
conducerea acestora la
începutul lunii mai. Opera-
þiunile sunt conduse, în
mare parte, de miliþii libiene
din oraºul Misrata, din
vestul þãrii, în acord cu
guvernul libian de unitate
naþionalã, sprijinit de ONU,
cu sediul în Tripoli. Vinerea
trecutã, forþele proguverna-
mentale libiene susþineau cã
au recâºtigat portul oraºului
Sirte, unde se afla baza
militanþilor Stat Islamic din
þarã, în cadrul ofensivei
lansate luna trecutã de
guvernul unitar al Libiei,
care a promis sã readucã
stabilitatea în þarã. În total,
peste 100 de luptãtori ai
forþelor libiene au murit ºi
peste 500 au fost rãniþi de
când a fost lansatã ofensiva
de recucerire a oraºului Sirte
la începutul lunii mai.
Pentru puterile occidentale,
alungarea militanþilor
islamiºti din þarã reprezintã
un test de rezistenþã pentru
noul guvern libian, în
încercarea de a readuce
stabilitatea în stat. Reþeaua
Stat Islamic a început sã se
extindã în Libia din 2014,
pe fondul instabilitãþii
politice din þarã, când s-au
format douã guverne, unul
cu sediul în Tripoli, altul la
Tobruk, cel recunoscut pe
plan internaþional. În urma
multor tentative coordonate
de ONU, s-a format în cele
din urmã un guvern unitar
în martie. Militanþii SI au
preluat controlul în totalita-
te asupra oraºului Sirte
(situat la 450 de kilometri de
capitala Tripoli) anul trecut,
fãrã însã a reuºi sã câºtige
simpatizanþi ºi astfel sã se
extindã ºi pe alte teritorii
din Libia.

Deputatã britanicã, Deputatã britanicã, Deputatã britanicã, Deputatã britanicã, Deputatã britanicã, ucisucisucisucisucisã dupã ce a fostã dupã ce a fostã dupã ce a fostã dupã ce a fostã dupã ce a fost
împuºcatã de un activist Brexitîmpuºcatã de un activist Brexitîmpuºcatã de un activist Brexitîmpuºcatã de un activist Brexitîmpuºcatã de un activist Brexit

Deputata laburistã britanicã Jo
Cox a murit asearã, la spital, dupã
ce a fost împuºcatã ºi înjunghia-
tã în nordul Angliei, informeazã
Channel 4. Ea a fost atacatã în
propria circumscripþie de un bãr-
bat care pare sã fie favorabil ie-
ºirii Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, afirmã surse citate de
presa britanicã. Potrivit presei
britanice, Jo Cox, în vârstã de
41 de ani, membrã a Partidului
Laburist, a fost atacatã în cir-
cumscripþia sa electoralã, în lo-
calitatea Birstall, situatã în apro-
pierea oraºului Leeds. În acelaºi
incident a fost înjunghiat un bãr-
bat de circa 40 de ani, care a
suferit rãni uºoare. Un bãrbat în
vârstã de 52 de ani a fost arestat
preventiv în urma atacului.
“Existã un incident în Birstall”,
a confirmat Poliþia din comitatul
West Yorkshire, fãrã a oferi de-
talii. Premierul Marii Britanii,

David Cameron, a exprimat
“preocupare” în legãturã cu ten-
tativa de asasinare a deputatei la-
buriste Jo Cox. “Sunt foarte pre-
ocupat de informaþiile privind rã-
nirea deputatei Jo Cox. Gându-
rile ºi rugãciunile noastre sunt
pentru Jo ºi pentru familia aces-
teia”, a transmis premierul con-
servator. Campania electoralã or-
ganizatã înaintea referendumu-
lui pe tema apartenenþei Marii
Britanii la Uniunea Europeanã a
fost suspendatã pe parcursul zi-
lei de ieri ca reacþie la tentativa
de asasinare a deputatei laburis-
te Jo Cox. “Am auzit de vestea
groaznicã privind atacul care a
vizat-o pe deputata Jo Cox. Gân-
durile mele sunt la Jo ºi la fami-
lia ei”, a declarat fostul primar
al Londrei Boris Johnson, unul
dintre liderii grupului politic care
militeazã pentru ieºirea Marii Bri-
tanii din UE.

Premierul bulgar Boiko Borisov anunþã
cã se opune Flotei NATO în Marea Neagrã

Mãrii Negre”, declara Daniel Mi-
tov la Bruxelles. Miercuri, preºe-
dintele Klaus Iohannis afirma în
Bulgaria cã iniþiativa localã în zona
Mãrii Negre, la care ar fi urmat sã
participe România, Bulgaria ºi Tur-
cia, se va concretiza, însã impor-
tant este sã fie obþinutã în scurt
timp “umbrela NATO”. La rândul
sãu, preºedintele bulgar, Rosen
Plevneliev, afirma miercuri cã Bul-
garia va sprijini ºi va contribui la
aceastã iniþiativã, menþionând cã
este în interesul strategic al þãrii
sale. “Ambele state sunt îngrijora-
te ºi împãrtãºesc aceasta ºi pro-
blemele care rezultã din aceasta.
Bulgaria nu numai în cuvinte, ci ºi
în fapte, va sprijini orice efort pentru îmbu-
nãtãþirea securitãþii în regiune. Este în intere-
sul nostru strategic. Bulgaria va contribui la
crearea acestei structuri NATO în România,
precum se aºteaptã sã fie adoptatã hotãrârea
la Varºovia”, spunea Plevneliev. Schimbarea
de atitudine a Administraþiei de la Sofia pare
sã fie o reacþie la ameninþãrile Rusiei. O even-
tualã decizie a Alianþei Nord-Atlantice de su-
plimentare a capabilitãþilor navale în Marea
Neagrã ar fi un factor “destabilizator”, a aver-
tizat miercuri Andrei Kelin, un oficial din ca-
drul Ministerului rus de Externe, precizând

cã Marea Neagrã “nu aparþine” ºi “nu are
nicio legãturã” cu NATO. “Dacã se va lua
decizia de creare a unei forþe navale perma-
nente, sigur cã acest lucru va fi un factor
destabilizator; pentru cã nu este o mare a
Alianþei Nord-Atlantice”, a declarat, miercuri
searã, Andrei Kelin, directorul Departamentu-
lui pentru Afaceri Europene din cadrul Minis-
terului rus de Externe. “Marea Neagrã nu are
nicio legãturã cu Alianþa Nord-Atlanticã. Nu
cred cã o astfel de hotãrâre ar conduce la îm-
bunãtãþirea relaþiilor Rusia-NATO”, a avertizat
Andrei Kelin, citat de agenþiile de presã ruse.

teroristã Stat Islamic, care ocu-
pã regiuni din nord-vestul Ira-
kului ºi estul Siriei. “Modelul fe-
deral nu a funcþionat, astfel cã
fie trebuie sã ajungem fie la con-
federaþie, fie la separare totalã”,
a declarat Masrour Barzani,
ºeful Guvernului din Kurdista-
nul irakian. Irakul este în pre-
zent un model de tip federal,
existând o regiune autonomã

kurdã. Descentralizarea ar urma
sã fie aprofundatã, printr-un
model de tip confederal, care va
permite coexistenþa mai multor
entitãþi statale cu autonomie ex-
tinsã ºi cu un sistem central pur
formal, mai degrabã simbolic.
“Dacã vom avea trei state con-
federate, vom avea trei capitale
cu statut egal, astfel cã niciuna
nu va fi superioarã ierarhic al-

teia”, a precizat Masrour Bar-
zani. Dupã înlãturarea regimu-
lui sunnit Saddam Hussein, în
2003, liderii kurzi au luat deja
mãsuri pentru o autonomie spo-
ritã. Sunniþii ar urma, de ase-
menea, sã primeascã autonomie
în regiunile irakiene în care sunt
majoritari. Astfel, Irakul ar urma
sã fie împãrþit în trei entitãþi -
ºiitã, sunnitã ºi kurdã.

Lider kurd: Irakul va deveni model confederal
cu 3 entitãþi - ºiitã, sunnitã, kurdã, dupã eliminarea SI
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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
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ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninvineri, 17 iunie - max: 33°C - min: 21°C

$
1 EURO ........................... 4,5396 ............. 45396
1 lirã sterlinã................................5,7195....................57195

1 dolar SUA.......................4,0348........40348
1 g AUR (preþ în lei)........169,2884.....1692884

Cursul pieþei valutare din 17 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

sursa: cinemagia.ro
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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

Orele: 16:00; 18:30; 21:00

Cu: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan

Regizor: Jon M. Chu

În cãutarea lui Dory
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Orele: 14:00 (3D, ro)

Cu: Ellen DeGeneres, Albert Brooks,
Diane Keaton

Regizor: Andrew Stanton, Angus MacLane

RECOMANDÃRI TV
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Chappie

Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

În viitorul apropiat, infracþiuni-
le de stradã vor fi reprimate de
o forþã poliþieneascã robotiza-
tã. Acum, oamenii se opun
acestui lucru. Când androidul
Chappie, a fost furat de la
Poliþie, el a primit o nouã con-
figuraþie ºi noi programe, care
l-au transformat în primul
robot cu abilitatea de a gândi
ºi de a trãi sentimente proprii.
Forþele distructive vãd în
Chappie un pericol la adresa
ordinii actuale...

Povestea unui cavaler

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 13:30

“Dacã un om are suficientã
credinþã, el poate face orice”,
îi spunea un mester sãrac
fiului sãu. “Un om îþi poate
schimba destinul”. Însã în
Europa secolului al 14-lea,
norocul nu ºi-l face omul - el îi
este predestinat. Pentru Wil-
liam, de origine modestã, fiul
unui meºter de acoperiºuri din
stuf, i se pare imposibil sã-þi
ducã vreodatã la bun sfârºit
visul prostesc din copilãrie de
a deveni într-o zi cavaler...

Câinii zãpezii

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:00

Când dentistul Ted Brooks din
Miami aflã cã i-a fost lãsatã prin
testament o comoarã, cãlãtoreºte
pânã în Alaska pentru a intra în
posesia "comorii". Dar aici are
parte de o mare dezamãgire:
"comoara" sunt de fapt un grup de
câini: Diesel, Scooper, Nana, Yodel,
Sniff, Mack, Duchess ºi Demon
care par sã nu-l placã pe noul lor
stãpân. Înrãutãþind lucrurile, un
localnic Thunder Jack, îi pune
beþe în roate lui Ted...

SÂMBÃTÃ - 18 iunie

07:00 Gala Umorului
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
08:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:25 FILLER
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Ecosisteme din Þara

Galilor
15:00 Ora regelui
16:00 Vorbeºte corect!
16:15 Razboiul din Abilene
1967, SUA, Western
17:45 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Henry Poole
2008, SUA, Comedie, Dramã
22:50 FILLER
23:00 Ochiul magic
23:45 Charlot la bal
00:00 Jurnal Euro
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:15 Henry Poole
2008, SUA, Comedie, Dramã
02:50 Charlot la bal
03:00 Telejurnal
03:50 Ecosisteme din Þara

Galilor

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Portet In Memoriam Vlad

Mugur
13:00 Deportaþii
14:10 Zboarã cocorii
1957, Rusia, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
15:50 Poveºti citadine
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Ora de ºtiri
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Viaþa la þarã
2011, SUA, Aventuri
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 Cel care danseazã cu

lupii
1990, SUA, Aventuri, Dramã,

Western
01:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
02:00 Arte , carte ºi capricii
03:00 Mic dejun cu un campion
04:00 Memorialul Durerii

TVR 2

07:40 Oraºe de hârtie
09:25 Nunta lui Jenny
11:00 Tom ºi Jerry: Spionii
12:15 Informatorul!
14:05 Autoportretul unei fete

cuminþi
15:30 Profii
17:00 Nu eºti tu
18:45 Looney Tunes: Goana

dupã iepuri
20:00 Sexul, batã-l vina!
21:40 Oraºe de hârtie
23:30 Chappie
01:30 Puºi pe jar
02:55 Liza, zâna-vulpe

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Arena bucãtarilor
10:35 Juniorul dã lovitura
1993, SUA, Comedie, Familie
13:30 Povestea unui cavaler
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
16:15 Omul-Paianjen 2
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal EUFA Euro 2016:

Portugalia-Austria
00:00 Toatã România vede

România
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Povestea unui cavaler (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
04:15 Juniorul dã lovitura (R)
1993, SUA, Comedie, Familie
06:15 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

07:15 La Mãruþã (R)
08:15 Povestea lui Esther

Costello (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Viata începe la 17 ani (R)
14:15 Secretul Evei (R)
16:15 La bloc
18:30 Pãstreazã amintirile
20:30 Iubitul meu e zombi
22:30 Donnie Brasco
01:00 Iubitul meu e zombi (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Lecþii de viaþã

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Câinii zãpezii

2002, SUA, Comedie

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Insula iubirii (R)

03:15 O loviturã îndrãzneaþã

2009, SUA, Comedie, Crimã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:45 În papuci de vedetã

10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Sabbagh în acþiune

22:30 Daybreakers

2009, Australia, SUA, Acþiune,

Dramã, Horror, SF, Thriller

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

10:00 Secrete de stil

10:30 Jurnalul STV Junior

11:00 Focus Magazin

12:00 60 de minute cu

Alexandru Constantin

13:15 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu

16:00 Masca de argint (R)

1985, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trãdaþi în dragoste

22:30 17

2008, România, Dramã

23:30 Pana de curent

2012, Acþiune, Thriller

01:30 Killer Karaoke (R)

02:30 Cireaºa de pe tort (R)

03:30 Pana de curent (R)

2012, Acþiune, Thriller

05:45 Focus
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ProMotor
09:30 ªtiri Sport.ro
10:00 UEFA Euro 2016
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Highlights UEFA Euro

2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 Fotbal UEFA Euro:

Spania - Turcia
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 ªtiri Sport.ro
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Local Kombat Cluj-

Napoca
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night Braºov:

"Munte de Bãtaie"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Cluj-

Napoca
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Celaru,

cu sediul în localitatea Celaru,
strada înv.M.Georgescu, nr.136,
judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiilor
publice vacante de: 1.Inspector
asistent, clasa I, în cadrul com-
partimentului financiar contabil,
1 post. 2.Referent debutant, cla-
sa III- în cadrul Compartimentu-
lui Casierie. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã
18.07.2016, ora 10.00, Proba in-
terviu: 21.07.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii:
1.Inspector asistent, clasa I:
Condiþii generale: condiþiile ge-
nerale de participare la concurs
sunt cele prevãzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Sta-
tutul funcþionarilor publici (r2),
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Condiþii specifice:
studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã du-
ratã,  absolvite cu diploma de
licenþã sau echivalentã în dome-
niul ªtiinte sociale, ªtiinþe eco-
nomice, Management, vechime
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitãrii funcþiei publice
minimum 1 an, cunoºtinþe ope-
rare calculator- nivel mediu do-
vedite cu Diplomã/Certificat for-
mare. 2.Referent debutant, cla-
sa III: Condiþii generale: condi-
þiile generale de participare la
concurs sunt cele prevãzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor pu-
blici (r2), cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare. Condiþii spe-
cifice: studii liceale, respectiv
studii medii  liceale, finalizate cu
diploma de bacalaureat. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs  în  termen
de 20 zile lucrãtoare de la data
apariþiei anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a-III-a, la sediul
primariei Celaru- Dolj. Condiþii-
le de participare, de desfãºura-
re a concursului, bibliografia ºi
alte date necesare desfãºurãrii
concursului se gasesc afiºate la
sediul autoritãtii sau instituþiei
publice organizatoare a concur-
sului. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei Celaru, la  nr.
telefon/fax 0251-375.509.

Consiliul Local al oraºului
Dãbuleni închiriazã, prin lici-
taþie publicã, suprafaþa de 9,54
ha pajiºti aflatã în proprieta-
tea privatã a oraºului Dãbuleni.
Licitaþia va avea loc marþi, 28
iunie 2016, la sediul Consiliu-
lui Local, strada Unirii, nr. 15.
Pot participa la licitaþie persoa-
ne fizice ºi juridice cu domici-
liul/sediul în oraºul Dãbuleni,
care deþin în proprietate bovi-
ne, ovine, caprine ºi ecvidee
înscrise în RNE ºi în Registrul
agricol al oraºului Dãbuleni.
Ofertele se vor depune pânã
la data de 27 iunie 2016, la se-
diul Consiliului Local. Infor-
maþii suplimentare privind pre-
þul de pornire al licitaþiei, al
modului de intrare în posesia
documentaþiei ºi a condiþiilor
de platã, se pot obþine de la
sediul Consiliului Local ºi la
telefon 0251/334 317.

Anunþul tãu!
CEZ DISTRIBUÞIE a de-

pus documentaþia pentru ob-
þinerea notificãrii de gospo-
dãrire a apelor la investiþia:
ÎMBUNÃTÃÞIRE NIVEL DE
TENSIUNE REÞEA JOASÃ
TENSIUNE AFERENTÃ PTA
SUSENI COMUNA RUNCU
JUDEÞUL GORJ.

TEXIND SA anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLJ - nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii
impactului asupra mediului ºi
nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate - în cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru
proiectul ,,Desfiinþare con-
strucþii industriale (hale pro-
ducþie – fabrica de lânã car-
datã), corpurile C1,C2,C3,C4,
C5,C6,C7, C8,C9, C14,C15 ºi
C17", amplasat în  municipiul
Craiova, str. Caracal nr. 172B,
Craiova, judeþul Dolj, titular
TEXIND S.A. Proiectul deci-
ziei de ]ncadrare ºi motivele
care o fundamenteazã 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.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
21.06.2016.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 17 iunie 2016

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

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Menajerã pentru curãþenie
generalã, o zi pe sãptãmâ-
nã, apartament, vârsta pes-
te 50 ani, din Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Fotografier, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
1 Mai (Insulã) vis a vis Fa-
brica Confecþii 3 decoman-
date (boxã subsol), vedere
bilateralã, 59.000 Euro. Te-
lefon: 0770/401.726; 0770/
970.565.

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le superîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.
Vând casã Coºoveni 64 mp
+ curte 1400 mp. Telefon:
0752/171.229.
VÂND casã+teren, zona Iz-
voru Rece. Telefon: 0763/
359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Tele-
fom: 0740/177.358, 0369/
439.276.
Vând teren Lot 500 mp Cra-
iova - Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300 convena-
bil, avantajos pentru progra-
mul Rabla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.

STRÃINE
CHEVROLET AVEO, 2006,
proprietar, 90.000 km. Tele-
fon: 0730/608.131.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la tele-
fon: 0764/779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-5 ani
– 50 lei, televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti convenabil, ma-
ºinã de cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/ 977.036.
Vând 100 familii  albine, fa-
guri – 35 lei / kg. Telefon:
0764/059.095.
Vând þiglã ELPRECO verde
– 700 buc. 1,5 lei/ buc. Te-
lefon: 0761/ 401.270.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Telefon:
0761/676.223.

Telefon mobil EBODA sigi-
lat, cutii metalice pãstrare
armament cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, încãlþãmin-
te piele militare, combinã
muzicalã Stereo 205, calcu-
lator instruire copii. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0774/
801.619; 0351/410.383.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã de
udat grãdina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ rezervã -
220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80 lei,
cruce marmurã scrisã
1200/400/100 - 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg, televi-
zor color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.

Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã construcþii,
sobã cãrãmidã completã,
polizor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi
- 60 lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fi-
neþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii, ma-
ºinã de spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr DECIZII COMPEN-
SARE CU PUNCTE ANRP.
Telefon: 0749/316.195.

ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3 camere,
supermodern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului Energetic.
Telefon: 0740/991.323.

MATRIMONIALE
Bãrbat 70 ani cu apartament
central doresc cunoºtinþã cu
o doamnã pentru cãsãtorie.
Telefon: 0752/ 236.328.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator maºinã de
scris. Telefon: 0251/415.586.

PIERDERI
Pierdut CUI ºi certificate
constatatoare nr. 13051/
25.03.2015 ºi nr. 18946/
05.05.2015. Se declarã
nule.
Pierdut acte AECUB – ASO-
CIAÞIA EUROPEANÃ DE
COLABORARE ªI UNITATE
ÎN BALCANI – CALAFAT. Se
declarã nule.

COMEMORÃRI
Amintim cu aceeaºi du-
rere cã pe 17 iunie se îm-
plinesc 17 ani de la dis-
pariþia fulgerãtoare a in-
ginerului agronom BÎNÃ
MARIN – din comuna

Mârºani- Dolj. Îl plângem
ºi îl regretãm. Soþia Elena
ºi fiica Corina.
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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 1-1
15 iunie: Franþa – Albania 2-0
19 iunie: Elveþia – Franþa
19 iunie: ROMÂNIA – Albania
Clasament: 1. Franþa 6p, 2. Elveþia 4p,

3. ROMÂNIA 1p, 4. Elveþia 0p.

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. 2-1
20 iunie: Slovacia – Anglia
20 iunie: Rusia – Þara G.
Clasament: 1. Anglia 4p, 2-3. Slovacia,

Þara G. 3p, 4. Rusia 1p.

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
Clasament: 1. Germania 3p, 2. Ucraina

3p, 3. Irlanda N. 0p, 4. Ucraina 0p.

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
Clasement: 1-2. Croaþia, Spania 3p, 3-

4. Cehia, Turcia 0p.

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
Clasament: 1. Italia 3p, 2-3. Irlanda,

Suedia 1p, 4. Belgia 0p.

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
Clasament: 1. Ungaria, 2-3. Islanda,

Portugalia 1p, 4. Austria 0p.

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

patru locuri 3.

Duelul sutã la sutã britanic, din-
tre Anglia ºi Þara Galilor, s-a în-
cheiat cu victoria favoritei, scor 2-
1, ieri, printr-un gol înscris în pri-
mul minut al prelungirilor.

Galezii, aproape inexistenþi în
ofensivã pe toatã durata meciului,
au intrat cu 1-0 la vestiare. Bale
(42) a executat ca din tun o lovi-
turã de la 30 de metri, Hart a aþipit
între buturi ºi Anglia nu-ºi putea

GRUPA B

Loviturã de graþie, în prelungiriLoviturã de graþie, în prelungiriLoviturã de graþie, în prelungiriLoviturã de graþie, în prelungiriLoviturã de graþie, în prelungiri

Hennessey – Gunter, Chester,
Williams, Davies, Taylor – Allen,
Ledley (D. Edwards 67), Ramsey
– Bale, Robson-Kanu (J. Williams
72). Selecþioner: Chris Coleman.

Anglia 2-1 Þara Galilor
Stadion: “Bollaert-Delelis” – Lens.

Au marcat: Vardy 56, Sturridge 90+1 / Bale 42.

Cartonaºe galbene: Davies (61).
Arbitru: Felix Brych (Germania).

Hart – Walker, Smalling, Cahill,
Rose – Alli, Dier, Rooney – Lalla-
na (Rashford 73), Kane (Vardy
46), Sterling (Sturridge 46). Se-
lecþioner: Roy Hodgson.

crede ochilor.
La pauzã, Roy Hodgson a mu-

tat genial, renunþând la Kane ºi
Sterling, pentru a-i introduce pe
Vardy ºi Sturridge, care aveau sã
rãstoarne rezultatul. Vardy, cu
mâna în gips, model Alibec, a avut
nevoie de doar 10 minute sã ega-
leze. Sturridge a centrat, Williams
a deviat decisiv spre propria poar-
tã, iar vârful lui Leicester a înscris

din jumãtate de metru.
Reduta galezã a capotat în mi-

nutul 90+1, când dupã un triunghi
în vitezã balonul a ajuns la Stur-
ridge, care l-a învins pe Hennesey,

la colþul scurt. Douã puncte mari
câºtigate in extremis, dupã ce în
runda inauguralã pierduserã ace-
laºi numãr de puncte în manierã
identicã, contra Rusiei.

Cu Marek Hamsik în zi de
graþie, debutanta Slovacia a
obþinut prima sa victorie la un

Meciul lui HamsikMeciul lui HamsikMeciul lui HamsikMeciul lui HamsikMeciul lui Hamsik

Cartonaº galben: Durica (46).
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Rusia 1-2 Slovacia
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, spectatori: 38.989.

Au marcat: Gluºakov 80 / Weiss 32, Hamsik 45.

Akinfeev – Smolnikov, V. Be-
rezuþki, Ignaºevici, ªeenikov –
Kokorin (ªirokov 76), Golovin
(Mamaev 46), Neustadter (Gluºa-
kov 46), Smolov – ªatov – Dzy-
uba. Selecþioner: Leonid Sluþki.

Kozacik – Pekarik, Skrtel,
Durica, Hubocan – Mak (Du-
ris 80), Kucka, Pecovsky, Ham-
sik, Weiss (Svento 72) – Duda
(Nemec 67). Selecþioner: Jan
Kozac.

turneu final de Campionat Eu-
ropean, 2-1, marþi, contra Ru-
siei. Mai întâi, starul lui Napoli

a oferit dã o pasã genialã, de 30
de metri,  Weiss a scãpat pe
stânga, a ridiculizat doi fundaºi
adverºi ºi a finalizat la colþul
lung, fãrã ºanse pentru Akinfe-
ev. 1-0 (min. 32), contrar cur-
sului jocului! În ultimul minut al
primei reprize, mijlocaºul avea
sã treacã ºi la finalizare. Ham-
sik a primit mingea de la de la
acelaºi Weiss, dupã un corner

executat scurt, ºi a ºutat violent
la colþul lung, barã-barã gol.
Probabil, cel mai frumos gol de
pânã acum de la Euro. În partea
secundã, ruºii s-au aruncat în
atac, însã au reuºit doar sã re-
ducã din diferenþã. S-a întâm-
plat în minutul 80, când ªatov a
centrat din stânga, iar Gluºakov,
jucãtor introdus la pauzã, a în-
scris cu o loviturã de cap.

Finalistele ediþiei trecute, din  nou la lucruFinalistele ediþiei trecute, din  nou la lucruFinalistele ediþiei trecute, din  nou la lucruFinalistele ediþiei trecute, din  nou la lucruFinalistele ediþiei trecute, din  nou la lucru
Programul zilei: Italia – Suedia (16:00, Dolce 1), Cehia – Croaþia (19:00, Dolce 1), Spania – Turcia (22:00, PRO TV, Dolce 1)

Jocuri care de care mai
atractive, astãzi, la CE. În
grupa E, Italia, vicecampioana
continentalã ºi formaþia care a
arãtat cel mai bine în runda
inauguralã, când a învins cu 2-0
Belgia, deschide cu un meci, la
Toulouse, în faþa Suediei, care
vine dupã un 1-1 cu Irlanda.
Statistica “directelor” oficiale
ne dezvãluie un echilibru
perfect, câte 4 victorii de
fiecare ºi douã remize. Ultimele
ciocniri cu mizã s-au disputat
de asemenea la un turneu final
de Campionat European, ºi tot
în faza grupelor, 2-1 pentru

I T A L I A :
Buffon – Barzagli, Bo-
nucci, Chiellini – Can-
dreva, Parolo, De
Rossi, Giaccherini,
Darmian – Immobile,
Pelle. Selecþioner: An-
tonio Conte.

Echipe probabile

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).

S U E D I A :
Isaksson – Lustig,
Lindelof, Granqvist,
Olsson – Larsson,
Lewicki, Kallstrom,
Forsberg – Ibrahimo-
vic, Guidetti. Selecþi-
oner: Erik Hamren.

Echipe probabile
C E H I A :

Cech – Kaderabek,
Sivok, Hubnik, Lim-
bersky – Plasil, Dari-
da – Gebre Selassie,
Rosicky, Krejci – Ne-
cid. Selecþioner: Pavel
Vrba.

CROAÞIA:
Subasic – Schilden-
feld, Corluka, Vida,
Strinic – Modric, Ba-
delj, Rakitic – Brozo-
vic, Mandzukic, Peri-
sic. Selecþioner: Ante
Cacic.

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Echipe probabile
S PA N I A :

De Gea – Juanfran,
Pique, Ramos, Alba –
Busquets, Iniesta –
Silva, Fabregas, No-
lito – Morata. Selec-
þioner: Vicente Del
Bosque.

TURCIA:
Babacan – Gonul,
Topal, Hakan Balta,
Erkin – Tufan, Inan ,
Özyakup – Çalhanoð-
lu, Arda Turan – To-
sun. Selecþioner: Fa-
tih Terim.

Arbitru: Milorad Mazic (Serbia).

Italia în 2000 ºi 1-1 la ediþia
viitoare, din 2004. Între timp a
mai fost ºi un amical, adjudecat
tot de reprezentativa din
“Cizmã”, 1-0 în noiembrie
2009, pe propriul teren de la
Cesena, partidã decisã de
reuºita lui Georgio Chiellini,
fundaº care îmbracã ºi în
prezent tricoul albastru, ºi chiar
cu mare succes.

Urmeazã la rând ciocnirea
dintre Cehia ºi Croaþia, din
grupa D, programatã la Saint-
Etienne.Ex-iugoslavii au scos
maximum din prima rundã,
dupã ce Modric, cu o execuþie

de generic, a înscris unicul gol
al partidei cu Turcia. De
cealaltã parte, cehii au fost la
câteva minute distanþã de a
remiza cu Spania, deþinãtoarea
trofeului, însã un gol al lui
Pique (87) le-a spulberat
speranþele. Croaþia ºi Cehia vor
bifa o premierã azi, urmând sã
se dueleze în primul lor joc
oficial. Istoria mai consemnea-
zã douã meciuri de verificare, o
victorie Croaþia (4-2 în 2011) ºi
o remizã (1-1 în 1996). Croaþii,
cel mai probabil, nu vor putea
conta la aceastã partidã pe
cãpitanul Darijo Srna, care

imediat dupã victoria cu Turcia
a plecat cãtre þarã, dupã ce a
aflat cã tatãl sãu a decedat.

Ziua se încheie cu cealaltã
încleºtare a acestei grupe (D),
între Spania ºi Turcia. Evident,
“La Roja” porneºte mare
favoritã în partida gãzduitã de
arena “Allianz-Riviera” din
Nice. Bilanþul “directelor” este
de 4-2-1 în favoarea Spaniei.
Cel mai recent cele douã s-au
întâlnit ãn preliminariile CM
2010, ibericii câºtigând cu 2-1
la Istanbul, la patru zile dupã ce
se impuseserã ºi în turul de la
Madrid, 1-0.
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Dupã prestaþia României din me-
ciul cu Elveþia, dar ºi dupã cum i-au
anihilat albanezii pe francezi, jocul
tricolorilor din meciul cu gazda Euro
nu ne mai entuziasmeazã. „Tata
Puiu” a încropit o echipã ciudatã,
fãrã Stanciu, Andone sau Hoban, iar
dupã meci s-a plâns de evoluþia a
celor 4 titulari noi: Torje, Prepeliþã,
Chipciu ºi Keºeru. La ocazii de gol,
românii ºi-au concurat adversarii,
dar aceºtia au dominat clar partida
de pe Parc de Princes, desfãºuratã
îndeosebi în jumãtatea tricolorilor.
Seferovic ne-a iertat în 3 rânduri,
„butoiaºul” Shaquiri joacã mai mult
la impresia artisticã, iar Embolo e
totuºi crud, în ciuda calitãþilor. În
schimb, fundaºii laterali, Liechtstei-
ner ºi Rodriguez, au fost adevãrate
extreme, iar Xhaka ºi Mehmedi au
dictat ritmul jocului. Ultimul a ºi ega-
lat, pe o lipsã de reacþie neverosimi-
lã a defensivei noastre într-o fazã
fixã. La noi, Tãtãruºanu a apãrat tot
ce era de apãrat. Sãpunaru a fost la
fel de exact pe dreapta, urcând
uneori excelent, ca ºi la faza din care
bara s-a opus unui 2-0 care ne-ar fi
dus probabil în optimi. Perechea de
stoperi a dus greul meciului, Chiri-
cheº având unele ezitãri, dar Grigo-
re a fost din nou impecabil, ºi cu
preþul unui „galben”. Raþ a avut pro-
bleme, ºi în joc, dar ºi medicale,
dupã pauza de aproape o jumãtate
de an fiind greu pentru el sã dispute
douã meciuri intense în 5 zile. Cât
timp a jucat Pintilii mijlocul nostru a
contat, stelistul fiind din nou cel mai
bun tricolor. Prepeliþã a fost depãºit
de joc, iar Hoban nu a adus un mare
plus, deºi a avut o ocazie bunã de a
înscrie, la cele douã ºuturi conse-
cutive din careu. Torje a fost ane-
mic, sub Adi Popa ca potenþial, fiind

Finala CupeiFinala CupeiFinala CupeiFinala CupeiFinala Cupei
României ,României ,României ,României ,României ,
faza judeþeanãfaza judeþeanãfaza judeþeanãfaza judeþeanãfaza judeþeanã

Astãzi, de la ora 19, pe
arena de la Cârcea, se disputã
finala Cupei României, faza
judeþeanã, între Recolta
Ostroveni ºi Danubius Bechet.
Meciul va fi arbitrat de Omar
Dumitricã, ajutat de P. Barbu
ºi C. Ilinca, rezervã fiind I.
Fugaru. Observatori: A. Ilie,
C. Mayer ºi C. Roman. Este al
doilea an consecutiv când
stadionul din Cârcea gãzduieº-
te finala Cupei pe judeþ, anul
trecut Universitatea II Craio-
va câºtigând în faþa celor de la
Bistreþ.

Altfel, AJF Dolj anunþã cã
pune la dispoziþia celor
interesaþi douã microbuze de
20 de locuri pentru deplasa-
rea la ªirineasa, unde sâmbã-
tã, de la ora 18, se va disputa
prima manºã a barajului de
promovare, între CS ªirinea-
sa, campioana judeþului
Vâlcea ºi Tractorul Cetate,
câºtigãtoarea Ligii a IV-a
Dolj. Plecarea este prevãzutã
pentru ora 15, de la stadionul
Tineretului. Înscrierile se pot
face la sediul AJF Dolj sau la
telefon 0742066725.

Jurnaliºtii din Þara Cantoanelor
sunt convinºi cã naþionala lor trebu-
ia sã câºtige. „Elveþia merita de o mie
de ori sã câºtige meciul cu Româ-
nia. Rezultatul nu reflectã nici pe
departe jocul. Nu am câºtigat din
douã motive: lipsa de eficienþã în faþa
porþii ºi un gol primit din penalty”,
au scris cei de la Le Matin. Tribune
de Geneve este de aceeaºi pãrere:
„Am avut un Shaqiri fantomatic, iar
Lichtsteiner a comis o greºealã uria-
ºã care ne-a costat douã puncte”.

Cotidianul britanic The Mirror este
singurul care laudã prestaþia Româ-
niei, deºi parcã au vãzut alt meci:
„ªtiam cã românii vor fi puternici în
apãrare, au demonstrat-o în prelimi-
narii. În meciul cu Elveþia, mai mult
decât în cel cu Franþa, au fost încã-
pãþânaþi ºi bine organizaþi. Echipa asta
are o atitudine care demonstreazã cã
pot ºi altceva decât sã stea cu spatele
la zid. Au trimis oameni în atac în fie-
care dintre cele douã meciuri de la Euro, fotba-
liºtii se cunosc foarte bine între ei, îºi ºtiu jocul
unul altuia pe dinafarã. Stanciu ºi Andone au fost
lãsaþi pe bancã, dar Chipciu ºi Keºeru s-au potri-
vit perfect. Dacã totul decurge conform planu-
lui în meciul cu Albania, nicio echipã nu îºi va
dori sã joace cu România în fazele eliminatorii”.

Cei de la Eurosport comparã partida Româ-
niei cu Elveþia cu meciul dintre România ºi Fran-
þa, de la turneul din urmã cu 8 ani, confruntare
care a fost desemnatã cel mai urât meci al între-
cerii: “Ai putea fi iertat dacã ai uitat sã urmãreºti

Ecourile meciului în presa internaþionalãEcourile meciului în presa internaþionalãEcourile meciului în presa internaþionalãEcourile meciului în presa internaþionalãEcourile meciului în presa internaþionalã

România - Elveþia. Era o partidã menitã sã fie
uitatã. Un joc insipid, un rezultat ce permite El-
veþiei aproape sigur sã iasã din grupã, iar Româ-
niei sã vâneze o victorie plauzibilã cu Albania”.

L’Equipe, principalul cotidian de sport din
Franþa, scrie cã elveÚienii au ce sã regrete: „Ro-
mânia ºi Elveþia s-au anihilat reproc în meciul
disputat în Grupa A de la EURO 2016. Dupã ce
România a deschis repede scorul, Elveþia ºi-a
concentrat eforturile pe egalare, însã domina-
rea sa nu i-a adus ºi mai multe goluri”. Cotidia-
nul îl laudã pe Bogdan Stancu, „prolificul mar-

cator de la Genclerbirligi, care deja
a marcat în meciul cu Franþa”, ºi
considerã cã „selecþionerul Anghel
Iordãnescu a fãcut o alegere bunã
când l-a trimis în teren pe Chipciu
în locul lui Stanciu”. Francezii apre-
ciazã cã accidentarea lui Pintilii, în-
locuit la pauzã cu Hoban, a dereglat
organizarea României. „Viitoarea ad-
versarã a Franþei în ultimul meci al
grupei a înregistrat un semi-eºec în
partida cu România. Aceasta a blo-
cat Elveþia care, totuºi, are ºanse mai
mari decât adversara sa de miercuri
la calificarea în optimile competi-
þiei”, scrie Le Figaro.

Jurnaliºtii de la Le Monde scriu
însã cã egalul dintre România ºi
Elveþia nu clarificã prea mult si-
tuaþia din Grupa A: „Franþa, care
are douã victorii, ºi-a asigurat ca-
lificarea în optimi, însã Elveþia ºi
România depind de rezultatele de

duminicã. Totuºi, românii ar trebui sã-i fie
recunoscãtori lui Haris Seferovic, scrie coti-
dianul francez. Elveþianul ºi-a creat numeroa-
se ocazii, dar a reuºit sã le rateze, descura-
jându-ºi ºi cei mai înfocaþi fani”.

Italienii de la Gazzetta Dello Sport au notat
despre meciul de pe Parc de Princes: „Dupã ce
a pierdut nemeritat cu Franþa, România a în-
cercat sã joace mai ofensiv cu Elveþia, dar nu
prea a reuºit. Egalul a fost echitabil, dar româ-
nii sunt nevoiþi sã parieze totul pe meciul cu
Albania lui de Biasi”.

Nu murim, dar trãim periculosNu murim, dar trãim periculosNu murim, dar trãim periculosNu murim, dar trãim periculosNu murim, dar trãim periculos

România – Elveþia 1-1România – Elveþia 1-1România – Elveþia 1-1România – Elveþia 1-1România – Elveþia 1-1
Au marcat: B. Stancu 20 (pen.) / Mehmedi 57.
Paris, Parc de Princes, spectatori: 40.000.
România: Tãtãruºanu 7 – Sãpunaru 7, Chiricheº 7, Grigore

7, Raþ 6 (St. Filip 61) 6 – Pintilii 7 (Prepeliþã 46) 5 – Torje 6, B.
Stancu 6 (Andone 83), Chipciu 7 – Keºeru 5. Antrenor: Anghel
Iordãnescu.

Elveþia: Sommer 7 – Lichtsteiner 6, Djourou 6, Schar 6, Ri-
cardo Rodriguez 7 – Xhaka 7, Behrami 6 - Shaqiri 5 (Tarashaj
90), Dzemaili 7 (Lang 83), Mehmedi 7 - Seferovic 7 (Embolo
64) 6. Antrenor: Vladimir Petkovic.

Arbitru: Serghei Karasev (Rusia) 8.

Clasamentul grupei A
1. Franþa 2 2 0 0 4-1 6p
2. Elveþia 2 1 1 0 2-1 4p
3. România2 0 1 1 2-3 1p
4. Albania 2 0 0 2 0-3 0p

În cealaltã partidã din grupã, Franþa – Albania 2-0 (Griezmann 90,
Payet 90+5). Ultimele meciuri din grupã: România – Albania ºi Franþa
– Elveþia (duminicã, ora 22).

Tricolorii au remizat cu Elveþia, dar au jucat modest ºi au nevoie
de victorie cu Albania pentru a se califica în optimi

depãºit constant la urcãrile lui Ro-
driguez. A oferit totuºi o centrare
periculoasã, la care Djourou a fost
aproape de autogol, ºi a executat
surprinzãtor lovitura de la 30 de
metri, respinsã de Sommer. Pe stân-
ga a apãrut Chipciu, poate cel mai
activ tricolor, dar cu reuºite doar
ofensive, inclusiv penalty-ul scos, pe
faza de apãrare având mari carenþe,
speculate de elveþieni, care l-au su-
focat astfel pe Raþ. Bogdan Stancu
a pãrut foarte obosit, ca majoritatea
tricolorilor de altfel, însã la penalty-
uri nu avem emoþii cu el, bate impe-
cabil. În faþã, Keºeru pur ºi simplu a
fost invizibil, cu excepþia fazei pe-
nalty-ului, când i-a strecurat bine
mingea lui Chipciu. Cum toate
schimbãrile noastre au fost forþate
de accidentãri, cei de pe bancã nu
au adus vreun bonus. Îi aºteptam pe
Alibec, Stanciu, Sânmãrtean sau
Andone, dar am avut parte de niºte
schimonoseli ale lui Prepeliþã, Keºe-
ru, Torje sau Filip. România a pãrut
epuizatã, de parcã jucase meciul cu
Franþa cu o searã înainte. Decizia
de a schimba medicul chiar înaintea
turneului final poate fi cauza princi-
palã a lipsei de vigoare a tricolorilor,
majoritatea nefiind recuperaþi fizic
pentru partida cu Elveþia. Culmea
este cã inclusiv cei „odihniþi” în pri-
mul joc au fost vlãguiþi. Dacã ne vom
prezenta la fel, din punct de vedere
fizic, cu Albania, atunci nu mai tre-
buie sã facem calcule, fiindcã dru-
mul nostru la Euro se va opri o datã
cu terminarea fazei grupelor.

Calcule de calificare
Punctul obþinut de tricolori contra

Elveþiei menþine ºansele de calificare
în optimi. Dupã victoria Franþei cu

Albania, România are nevoie de o vic-
torie în faþa albanezilor, cu care ar
ajunge la 4 puncte, ar avea asigurat
locul trei în grupã ºi în proporþie de
99% calificarea în optimi. Teoretic,
România poate ocupa ºi locul doi la
finalul fazei grupelor, dacã Franþa se
impune în meciul cu Elveþia, din ulti-
ma etapã. Pentru ca acest lucru sã se
întâmple e nevoie ca România sã în-
vingã Albania la orice scor, iar Elveþia
sã piardã în faþa Franþei cu 1-0 sau la
o diferenþã mai mare de un gol, în
cazul în care trupa lui Petkovic reu-
ºeºte sã marcheze. Dacã România se
va impune la mai mult de un gol în
faþa Albaniei, nu mai conteazã la ce
scor s-ar impune francezii. Dacã El-
veþia obþine mãcar un punct în ulti-
mul meci, România va fi nevoitã sã
se mulþumeascã cu locul 3, unul care
ne-ar putea aduce un meci în optimi
cu Germania.

Selecþionerul Albaniei
e sigur de victoria contra României

Giovanni de Biasi, selecþionerul
naþionalei Albaniei, a declarat dupã
înfrângerea, scor 0-2, împotriva
Franþei, cã meciul cu România este
decisiv pentru calificarea în optimi-
le de finalã, iar echipa sa poate câº-
tiga aceastã partidã. „Putem sã ba-
tem România ºi sã ne calificãm în
optimile de finalã. Chiar dacã pânã
acum nu am reuºit sã marcãm, sunt
sigur cã o vom face în meciul cu
România ºi vom obþine punctele de
care avem nevoie pentru a ne califi-
ca. Cred cã suntem o echipã orga-
nizatã ºi care joacã un fotbal bun” a
declarat de Biasi, dupã înfrângerea
cu Franþa. Gazdele Europeanului au
ºutat pe poarta albanezilor de douã
ori, pe final, ºi au marcat.


