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

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXVI,  Nr. 8079miercuri, 22 iunie 2016  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 5

- Dacã au fost privatizate uzi-
ne, fabrici, întreprinderi, crezi,
Popescule, cã or sã ne privatize-
ze ºi pe noi?
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CandidCandidCandidCandidCandid
descarceratdescarceratdescarceratdescarceratdescarcerat
în… Isarlâkîn… Isarlâkîn… Isarlâkîn… Isarlâkîn… Isarlâk

Nu am vocaþie memorialisti-
cã. Am scris cu vreo zece ani în
urmã, uºor revoltat de frecven-
þa intervenþiilor unor autodecla-
raþi prieteni, apropiaþi, discipoli
ai maestrului recunoscut ca ata-
re de cãtre ei post-mortem, afir-
mând, desigur polemic, cã ... nu
l-am cunoscut. În realitate, am
avut norocul sã-l cunosc pe Ion
D. Sîrbu, în primãvara lui 1967,
ca elev al Liceului „Carol I” ºi,
apoi, din toamnã, ca student al
abia înfiinþatei Facultãþi craiove-
ne de filologie...

„Asteroid Day”,„Asteroid Day”,„Asteroid Day”,„Asteroid Day”,„Asteroid Day”,
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 Avem aºezãri Avem aºezãri Avem aºezãri Avem aºezãri Avem aºezãri
cu doi, respectivcu doi, respectivcu doi, respectivcu doi, respectivcu doi, respectiv
trei locuitori!trei locuitori!trei locuitori!trei locuitori!trei locuitori!

Încet ºi sigur, spre cea mai gra-
vã crizã demograficã

Sate cu câteva zeci de locui-
tori, oraºe tot mai împuþinate,
municipii de unde tinerii pleacã
peste alte zãri în cãutarea unui
trai decent. Este realitatea zile-
lor noastre, confirmatã ºi de da-
tele Recensãmântului Populaþiei
ºi Locuinþei din 2011. Craiova ar
mai avea circa 270.000 de su-
flete; dar cum migraþia masivã
s-a consumat în urmã 2-3 ani,
populaþia rãmasã este acum mult
mai puþinã. Doljul are aproxima-
tiv 660.000 de locuitori.
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Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Noul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depuneNoul CLM Craiova depune
jurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitãjurãmântul la limitã

Aleºii locali ºi-au
început mandatul
direct cu un conce-
diu ºi o schimbare
de macaz. De la
alegerile din 5
iunie, au trecut
mai bine de douã
sãptãmâni, dar
lucrurile par sã o ia
din loc la Primãria
Craiova într-un
mod agale. Consti-
tuirea noului
consiliu ºi depune-
rea jurãmintelor,
de cãtre primar ºi
consilierii locali,
erau programate
pentru o datã
necunoscutã chiar
ºi ieri. Spre searã,
însã, lucrurile s-au
tranºat într-o
ºedinþã a BPM al
PSD Dolj, decizân-
du-se cã propune-
rea pentru unul
dintre viceprimari
nu va mai fi Dan
Daºoveanu, ci
Adrian Cosman.
ªedinþa de consti-
tuire a fost fixatã
pentru joi, 23 iunie,
cu douã zile înainte
de expirarea
termenului-limitã.
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Ioana Albani,

aviz favorabil

de la CSM pentru

funcþia de procuror

ºef adjunct

al DIICOT
Ioana Albani a primit aviz

favorabil de la Secþia pentru
Procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii
pentru funcþia de procuror ºef
adjunct al DIICOT. “În ºedinþa
de azi, 21 iunie 2016, dupã
parcurgerea activitãþilor
prevãzute în procedura de
avizare, analizarea proiectului
de management ºi susþinerea
interviului, Secþia pentru
procurori a Consiliului Superi-
or al Magistraturii a avizat, cu
unanimitate de voturi, propu-
nerea ministrului justiþiei de
numire în funcþia de procuror
ºef adjunct al Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi
Terorism, a doamnei procuror
Ioana-Bogdana Albani”, a
anunþat instituþia printr-un
comunicat de presã. Avizul va
ajunge la ministerul justiþiei,
urmând ca Raluca Prunã sã
trimitã propunerea cãtre
Preºedintele României, cel
care decide dacã o va numi pe
Ioana Albani în funcþia de
procuror ºef adjunct al DII-
COT. Ioana Albani este
procuror din anul 2000,
activând pânã în 2001 în
cadrul Parchetului de pe lângã
judecãtoria Sectorului 1 dar ºi
la Parchetul Tribunalului
Bucureºti. Ulterior, a ajuns la
Parchetul General unde, pânã
în 2004, s-a ocupat îndeosebi
de combaterea infracþiunilor
informatice. În perioada 2004
- 2005, a ocupat funcþia de ºef
al Serviciului de Combatere a
Infracþiunilor Informatice din
cadrul DIICOT, iar din noiem-
brie 2005 pânã în iunie 2006 a
fost delegatã procuror ºef
adjunct al DIICOT.
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Liberalii au criticat, prin vocea
copreºedintelui Alina Gorghiu, in-
tenþia PSD, ALDE ºi UNPR de a
reduce puterile Guvernului pe pe-
rioada vacanþei parlamentare. ”A-
ceºti oameni se întrec pe ei înºiºi
în iresponsabilitate. Acum fluturã
altã ameninþare îndreptatã împotri-
va Guvernului Cioloº: restrângerea
posibilitãþii de a guverna pe timpul
vacanþei parlamentare”, a declarat
Gorghiu sãptãmâna trecutã.

Reacþia copreºedintelui PNL
vine dupã ce Liviu Dragnea ºi Cã-
lin Popescu Tãriceanu au conve-
nit sã elimine din legea de abilita-
re ”acele ordonanþe pe care noi
nu credem cã Guvernul trebuie
sã aibã abilitatea sã le emitã”.
”Colegii mei au spus ºi azi cã în
acel proiect de lege Guvernul a
pus foarte multe nãzbâtii”, a mai
spus Liviu Dragnea. Drept urma-
re, în urma declaraþiilor liderului
PSD, comisia juridicã a Senatu-
lui a amânat dezbaterea proiec-
tului de lege privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan-
þe, cerând ministrului delegat pen-

Ordinea de zi oficialã a CCR
cuprindea sesizarea lui Valeriu Zgo-
nea în calitate de ºef al Camerei
Deputaþilor privind hotãrârea de
modificare a Regulamentului Ca-
merei Deputaþilor ºi cea de vacan-
tare a funcþiei de preºedinte. ‘’În
concordanþã cu prevederile Regu-
lamentului, preºedintele Camerei
este singurul abilitat în afarã de
grupurile parlamentare. Bineînþe-
les (cã am sesizat CCR-n.r.) ºi va
fi judecatã pe 21 iunie. Am depus
sesizarea în urmã cu câteva zile,
în termenul legal’’, declara sãptã-
mâna trecutã fostul preºedinte al
Camerei Deputaþilor Valeriu Zgo-
nea pentru MEDIAFAX.

Premierul CioloºPremierul CioloºPremierul CioloºPremierul CioloºPremierul Cioloº     cautã sprijincautã sprijincautã sprijincautã sprijincautã sprijin
la PNL dupã ce PSDla PNL dupã ce PSDla PNL dupã ce PSDla PNL dupã ce PSDla PNL dupã ce PSD

a ameninþat cã îi taie din puteria ameninþat cã îi taie din puteria ameninþat cã îi taie din puteria ameninþat cã îi taie din puteria ameninþat cã îi taie din puteri
Premierul Cioloº s-a întâlnit, ieri, la ora

17:00, cu liderii PNL, cel mai important punct
de pe agenda discuþiilor fiind legea privind

abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe pe
perioada vacanþei parlamentare, dupã ce PSD,
ALDE ºi UNPR au anunþat cã vor restrânge-

rea domeniilor de legiferare.
tru relaþia cu Parlamentul ”un
material scris din care sã rezulte
la fiecare lege organicã care se
modificã ce prevederi sunt cerute
a fi modificate prin ordonanþã”.

”Guvernul va acþiona în limita
mandatului acordat de Parlament
pentru a emite ordonanþe în pe-
rioada vacanþei parlamentare”, a
fost ºi reacþia premierulului Da-
cian Cioloº. El mai a anunþat cã
va prezenta Parlamentului deta-
liile, informaþiile ºi argumentele
care stau la baza domeniilor în
care a cerut abilitare. Un alt punct
pe agenda discuþiilor dintre lide-
rii PNL ºi prim-ministrul Dacian
Cioloº a  fost depolitizarea admi-
nistraþiei publice, în contextul în
care liberalii au acuzat implica-
rea mai multor prefecþi ºi ºefi din
deconcentrate în campania elec-
toralã pentru alegerile locale. Tot-
odatã, liberalii vor sã ºtie stadiul
pachetului legislativ privind refor-
ma administraþiei publice, anun-
þat de Guvern la începutul anu-
lui, ºi despre care premierul Cio-
loº a spus cã va fi fãcut public

dupã alegerile locale.
Liderii PNL au abordat în ca-

drul întâlnirii cu ºeful executivu-
lui ºi situaþia investiþiilor publice,
nivelul actual în comparaþie cu es-
timãrile fãcute de Guvern la pre-
luarea mandatului. În acest con-
text se va discuta ºi despre sta-
diul absorbþiei fondurilor europe-
ne, unul dintre marile eºecuri ale
actualului executiv, din cauza cã-
ruia ministrul de resort a fost

schimbat din funcþie. Un alt punct
pe agenda discuþiilor a fost ºi si-
tuaþia ministrului agriculturii,
Achim Irimescu, cel împotriva
cãruia Camera Deputaþilor a ad-
optat sãptãmâna trecutã o moþiu-
ne simplã prin care îi cere demi-
sia. “În general, atunci când tre-
ce o moþiune, cu tot sprijinul pe
care îl dau Guvernului, este cazul
sã fie schimbat ministrul”,a decla-
rat atunci Alina Gorghiu.

CCR a amânat decizia în cazul Zgonea pentru 28 iunie
Curtea Constituþionalã a României a

amânat, ieri, dezbaterea privind solicitã-
rile lui Valeriu Zgonea legate de modifica-
rea regulamentului ºi constituþionalitatea
hotãrârii de revocare a sa din funcþia de
preºedinte al Camerei Deputaþilor, discu-

þiile urmând sã fie reluate pe 28 iunie.

El a afirmat cã a invocat în se-
sizarea fãcutã la CCR faptul cã
prin modificãrile aduse Regula-
mentului Camerei Deputaþilor se
încalcã ‘’tot ce este strict legat
de atribuþiile constituþionale’’.
‘’Am atras atenþia cã modificãri-
le la Regulament, în forma în
care au fost fãcute, încalcã pre-
vederi ale CCR (…) Acolo sunt
câteva noþiuni care au fost mo-
dificate neregulamentar de Comi-
sia de regulament ºi au fost în-
cãlcate de la articolul 85 pânã la
articolul 155. Am atras atenþia cã
sunt câteva expresii care redefi-
nesc dreptul ºi CCR este singura
care se poate pronunþa asupra

constituþionalitãþii modificãrilor
aduse Regulamentului Camerei.
Modificãrile care au fost fãcute
nu respectã spiritul Constituþiei,
din punctul meu de vedere. Ele
sunt aplicabile, ieri a fost fãcutã

revocarea preºedintelui, ceea ce
înseamnã cã din expresia pe care
o folosesc constituþionaliºtii este
un act legal ºi regulamentar, dar
neconstituþional’’, a explicat Va-
leriu Zgonea.
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Se vorbeºte mult, fãrã concesii, despre
naufragiul echipei reprezentative de fotbal
a României, în partida decisivã cu Albania,
din grupa A, a Euro 2016. Nu existã me-
najamente, toatã lumea crede cã are drep-
tate în ceea ce afirmã, selecþionerul An-
ghel Iodãnescu este pus la zid, bine cã nu
este dus la Târgoviºte, omiþându-se exact
ceea ce se ºtia ºi s-a vãzut. Ne-am califi-
cat la Euro 2016 dintr-o grupã uºoarã, pe
care nu am câºtigat-o, dar de mai multã
vreme fotbalul nostru se aflã în derivã, nu
are valori, fiind mai sãrac, din pãcate, ca
niciodatã. A crede trufaº altceva este o ilu-
zie. Asta nu înseamnã cã selecþionerul An-
ghel Iordãnescu, în capul cãruia se sparg
acum toate oalele, poate fi exonerat de ori-
ce vinovãþie ºi simpla acceptare a schim-
bãrii staff-ului medical, cu puþinã vreme
înaintea plecãrii în Franþa, s-a dovedit a fi
neinspiratã. Zece zile a durat aventura Ro-
mâniei la Euro 2016. Supãrarea cea mare,
dar cam de prisos, este cã ne-a bãtut, într-
o partidã decisivã, echipa Albaniei, o naþi-
onalã care nu ne mai învinsese de 68 de
ani. Numai cã meciul acesta cu Albania,
cu miza lui imensã pentru tricolori, dar ºi

Prea multã iritare ºi prea puþine idei!Prea multã iritare ºi prea puþine idei!Prea multã iritare ºi prea puþine idei!Prea multã iritare ºi prea puþine idei!Prea multã iritare ºi prea puþine idei!
MIRCEA CANÞÃR

pentru albanezi, nu a adus o aºa de mare
surprizã, pentru cei care ºtiau cã echipa
condusã de italianul Gianni de Biasi “ieºi-
se” dintr-o grupã grea a preliminariilor, cu
Portugalia, Damenarca, Serbia ºi Armenia,
reuºind sã-i devanseze pe danezi, trimiºi la
baraj unde s-au ºi înfundat, dar ºi pe sârbi,
cu care au avut un imens scandal, cu im-
pact diplomatic, tranºat de UEFA, declan-
ºat la 14 octombrie 2014, când o dronã cu
drapelul Marii Albanii s-a abãtut asupra sta-
dionului “Partizan” din Belgrad, partida fi-
ind opritã în minutul 42, dupã ce un scan-
dal între cele douã echipe se încinsese pe
terenul de joc. Ne place sau nu ne place,
lotul de albanezi cu 21 de jucãtori din 23,
cu contracte în strãinãtate, la echipe de luat
în seamã, fãrã “vrãjitori” ai balonului, a
dovedit disciplinã tacticã ºi mare determi-
nare. Echipa Albaniei a plãcut prin hãrnicia
ei, puterea de sacrificiu, generozitatea la
efort. N-au fost ocoliþi de noroc în partida
cu România, dimpotrivã, fiindcã unul din
asistenþi a semnalat un offsaid inexistent
pe un atac al tricolorilor. Care putea aduce
egalarea. Suporterii albanezi au umplut sta-
dionul din Lyon ºi au transmis o energie

pozitivã echipei lor. Au fost mai mulþi nu-
meroºi decât românii. Ai noºtrii cu gândul
la vot... 0-1 cu Albania este, însã, mai mult
decât un eºec sportiv. Este eºecul unei
politici sportive, nu doar în domeniul fot-
balului. Este expresia societãþii în care
trãim. Aproape de un diagnostic corect,
pare fostul internaþional Ladislau Boloni
care spune aºa: “Când ai un eºec, iar pre-
zenþa la Euro a fost un eºec, toþi sunt
vinovaþi.” ªi, Ladislau Boloni opineazã cã,
lucrurile trebuie privite în profunzime. El
aduce în discuþie absenþa caracterelor de-
osebite, din echipa de fotbal a României.
Poate are dreptate. Dar unde, în ce dome-
niu de activitate ele prisosesc? Recent,
dupã 22 de meciuri fãrã înfrângere, repre-
zentativa Mexicului a clacat în sferturile
de finalã ale Copei America, cu neverosi-
milul scor de 0-7, în faþa reprezentativei
statului Chile. Juan Carlos Osorio, selecþi-
onerul mexican, a prezentat scuze popo-
rului mexican pentru aceastã nenorocire.
Ca jucãtor Anghel Iordãnescu i-a învins pe
albanezi în preliminariile CM 1974 (2-0 la
29 octombrie 1972 ºi 4-1 la 6 mai 1973) ºi
atunci fiindcã s-a sperat într-o victorie a

Albaniei împotriva ex-RDG, Bucureºtiul a
trimis Tiranei “în ajutor”, un antrenor, Ion
Bãlãnescu. Dar totul s-a dovedit inutil. La
mondialul din 1974 s-a calificat ex-RDG.
Este greu de spus ce va urma dupã acest
Euro, care ne aduce aminte de cel din 1984.
Când cu o echipã mult mai bunã, ne-am
întors cu un singur punct, ºi acela obþinut
în faþa Spaniei. Dar selecþia fusese fãcutã
greºit. Atunci, partidul a interzis presei sã
comenteze comportarea tricolorilor. Acum
aºa ceva este imposibil. Ceea ce nu înseam-
nã cã abundã analizele serioase. Este greu
de spus ce va urma, fiindcã la starea ac-
tualã a campionatului nostru cu echipe ane-
mice, greu de susþinut financiar, orice se-
lecþioner ar fi adus, n-are de unde alege. ªi
fondul de jucãtori, risipit prin strãinãtate,
are problemele lui, în sensul cã majoritatea
dintre ei nu sunt titulari, ºi de aici alte in-
conveniente. Prezentul este cel pe care îl
vedem, dar nici ziua de mâine nu sunã bine
în fotbalul românesc. Aºa stând lucrurile,
nu de multã iritare avem nevoie, ci de idei
ºi transpunerea lor grabnicã. Peste puþinã
vreme încep alte preliminarii, cele pentru
Campionatul Mondial de fotbal din Rusia.

Dãm timpul în urmã ºi ne aflãm
în iunie 2012. Pe 10 iunie au loc
alegerile locale, iar craiovenii de-
cid ca funcþia de primar îi revinã
candidatului PSD, Lia Olguþa Va-
silescu. Pe 22 iunie, câºtigãtorul
scrutinului a depus jurãmântul de
primar, în sala Primãriei Craiova,
în prezenþa preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
prefectului de Dolj de atunci, Ele-
na Costea ºi a ministrului Econo-
miei, Daniel Chiþoiu. În aceeaºi
ºedinþã, se constituie ºi noul CLM
Craiova, cu cei 27 de consilieri, ºi
sunt numiþi ºi cei doi viceprimari,
câte unul de la fiecare din cele douã

Aleºii locali par cã ºi-au început mandatul direct cu un
concediu. De la alegerile din 5 iunie, au trecut mai bine
de douã sãptãmâni, dar lucrurile tot nu au luat-o din loc
la Primãria Craiova. Constituirea noului consiliu ºi
depunerea jurãmintelor, de cãtre primar ºi consilierii
locali, erau ºi ieri programate pentru o datã necunoscutã.

partide importante din cadrul USL,
Florentin Tudor de la PSD ºi Cris-
tina Calangiu de la PNL.
Nu avem consiliu nici dupã
17 zile de la alegeri

Dacã în mandatul trecut lucru-
rile pãreau ca date pe repede îna-
inte, acum se întâmplã o situaþie
inversã. Cu excepþia ºedinþei din
10 iunie, când au fost înmânate
certificatele de aleºi locali, nu s-a
mai fãcut nici un pas. Cele 12 zile
de care au avut nevoie atunci aleºii
locali pentru a-ºi începe mandatul
din 2012 s-au fãcut azi 17 zile. ªi
nici acum nu se ºtie cu exactitate când vor fi convocaþi noii aleºi lo-

cali. Tot ce se ºtia, ieri, erau infor-
maþii pe surse. Prin primãrie se
spunea cã ºedinþa de constituire ar
trebui sã aibã loc pe data de 24 iu-
nie, adicã vineri. Într-un interval
scurt însã, au apãrut încã douã ter-
mene, miercuri, pe 22 iunie sau,
dacã nu, joi, pe 23 iunie.
Prefectura nu a transmis
nici o convocare

Prefectura Dolj, care convoacã
ºedinþa de constituire a CLM Cra-
iova, nu dãduse ieri nici o dispozi-
þie în acest sens pentru data de azi.
Cu alte cuvinte, nici astãzi, pe 22
iunie, CLM Craiova nu va depune
jurãmântul. Cât priveºte ziua exac-

tã în care se va întâmpla, totuºi,
acest lucru, nu se cunoaºte deo-
camdatã. Tot pe surse, circula ºi
motivul pentru care noul primar ºi
consilierii locali trebuie sã mai aº-
tepte pentru a-ºi lua în primire man-
datul. Unul dintre partidele politice
care au reprezentativitate în Con-
siliului Local ºi Consiliul Judeþean
Dolj ar fi amânat pentru ultima zi
(care a fost ieri) depunerea man-
datului financiar cãtre autoritatea
electoralã, fãrã de care constitui-
rea nu poate sã aibã loc.
Termenul legal expirã sâmbãtã

Luându-ne dupã ce spune legea
(Legea 215/2001 a administraþiei
publice locale), constituirea consi-

liilor locale trebuie sã se facã în ter-
men de 20 de zile de la data desfã-
ºurãrii alegerilor. Pentru CLM Cra-
iova, ultima zi legalã ar sâmbãtã, pe
25 iunie, iar în total sunt disponibile
trei zile, de joi, vineri ºi sâmbãtã.
Legea mai spune cã ºedinta este le-
gal constituitã dacã participã cel
puþin douã treimi din numãrul con-
silierilor aleºi. În cazul în care nu
se poate asigura aceasta majoritate,
ºedinþa se va organiza, în aceleaºi
condiþii, peste 3 zile, tot la convo-
carea prefectului. La Craiova nu se
pune problema unui boicot prin ab-
senþã din partea consilierilor opozi-
þiei întrucât PSD, în alianþã cu
UNPR, deþine majoritatea absolutã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºti din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate (BCCO) Craiova - Servi-

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj
ºi pompierii de la Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost anunþaþi, ieri, în jurul
orei 14.00, despre un grav acci-
dent de circulaþie petrecut pe DN
6, în afara localitãþii Leu. Mai mul-
te echipaje de poliþiºti, dar ºi un

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii au
organizat o acþiune în municipiul
Craiova, în cursul zilei de luni,
pentru asigurarea climatului de
ordine ºi siguranþã publicã în ulti-
ma zi a Sãrbãtorii Rusaliilor, în
scopul prevenirii ºi combaterii fap-
telor de evaziune fiscalã ºi activi-
tãþilor ilicite de comerþ din dome-
niul alimentaþiei publice ºi produ-
selor accizabile. Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, în cadrul aces-
tor activitãþi, oamenii legii au ve-
rificat 7 agenþi economici, persoa-
ne juridice, precum ºi 5 unitãþi de
alimentaþie publicã. În urma con-
troalelor efectuate, poliþiºtii doljeni
au întocmit douã dosare penale ºi
au aplicat 5 sancþiuni contraven-
þionale, valoarea amenzilor fiind de
21.000 lei. De asemenea, oamenii
legii au confiscat bani ºi mãrfuri
în valoare de peste 3000 lei iar alte
mãrfuri, în valoare de aproape

Amenzi ºi produse din tutunAmenzi ºi produse din tutunAmenzi ºi produse din tutunAmenzi ºi produse din tutunAmenzi ºi produse din tutun
confiscate în urmaconfiscate în urmaconfiscate în urmaconfiscate în urmaconfiscate în urma

unei razii în Craiovaunei razii în Craiovaunei razii în Craiovaunei razii în Craiovaunei razii în Craiova
24.000 lei, au fost indisponibili-
zate.Astfel, în cadrul controlului
efectuat la punctul de lucru al unui
agent economic din Craiova, oa-
menii legii au constatat cã deþinea,
în afara antrepozitului fiscal, în
vederea comercializãrii, produse
accizabile din tutun, respectiv pes-
te 5000 de þigarete ºi þigãri de foi,
precum ºi aproape 3000 de gra-
me tutun pentru confecþionat ti-
garete, ale cãror marcaje prezen-
tau suspiciuni cã ar fi fost false.
De asemenea, poliþiºtii au desco-
perit ºi produse ºi aparate de con-
fecþionat þigarete pentru care nu
s-au putut prezenta documente de
provenienþã. „În cauzã, poliþiºtii
doljeni au întocmit un dosar de
cercetare penalã, dispunându-se
totodatã indisponibilizarea produ-
selor din tutun ºi de tutungerie
identificate”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Trei rãniþi în accident lângã Leu
Un grav accident de circulaþie s-a petrecut ieri

dupã-amiazã, la aproximativ 3 km de comuna Leu, pe
DN 6. Potrivit poliþiºtilor de la Rutierã, trei persoane,
doi bãrbaþi ºi o femeie, au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, în urma accidentului în
care au fost implicate trei maºini, vinovat fiind ºoferul
unui Peugeot. Din primele cercetãri se pare cã ºoferul
Peugeot-ului, un doljean de 66 de ani, nu a pãstrat o
distanþã de siguranþã faþã de o maºinã care circula în
faþa sa ºi care a frânat brusc, iar ca sã evite impactul
a tras brusc de volan ºi a intrat pe contrasens, unde a
acroºat o autoutilitarã ºi un Logan.

echipaj de Descarcerare de la
Detaºamentul 2 Pompieri Craiova,
o ambulanþã SMURD de la Deta-
ºamentul 1 Pompieri Craiova ºi o
ambulanþã a Serviciului de Ambu-
lanþã Judeþean Dolj au ajuns la faþa
locului, fiind gãsite trei victime care
au fost transportate la Spitalul Cli-

nic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru investigaþii ºi îngrijiri medi-
cale. Din primele cercetãri efectua-
te, poliþiºtii de la Rutierã au stabilit
cã Florea Rotaru, în vârstã de 66
de ani, din comuna doljeanã Os-
troveni, în timp ce circula, la vola-
nul unui Peugeot, dinspre Craiova
cãtre Leu, într-o curbã la dreapta
nu a pãstrat o distanþã de siguran-
þã faþã de autoturismul care circu-
la în faþa sa, al cãrui ºofer frânase,
astfel cã, pentru a evita impactul,
a virat brusc de volan cãtre stân-
ga, pãtrunzând pe contrasens. Aici
a acroºat o autoutilitarã condusã
din sens opus de Bebi Ciorbã, de
48 de ani, din localitatea Padeº,
judeþul Gorj, apoi a intrat frontal
într-un taxi, Dacia Logan, la vola-
nul cãruia se afla Sorinel ªacîru,
de 41 de ani, din Craiova. În urma
impactului, ºoferul Loganului,
ºoferul vinovat, dar ºi fiica sa,

Oana Ciucã, de 29 de ani,
pasagerã în Peugeot, au
fost rãniþi. Reprezentanþii
IPJ Dolj spun cã victimele
au scãpat cu leziuni care
nu le pun viaþa în primej-
die, în cauzã fiind întoc-
mit dosar penal. „În urma
accidentului trei persoane
au fost rãnite uºor, fiind
transportate la spital pen-
tru îngrijri medicale, iar
poliþiºtii ajunºi la faþa lo-
cului au întocmit în cauzã
dosar penal, cercetãrile fi-
ind continuate sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din
culpã”, a precizat subco-
misar Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã
au fãcut, ieri, mai multe percheziþii în muni-
cipiul Slatina, în cadrul unei acþiuni vizând
destructurarea unui grup infracþional orga-
nizat specializat în evaziune fiscalã ºi spãla-
re de bani. Potrivit anchetatorilor, suspecþii

au folosit mai multe firme-fantomã pentru a
atesta în mod fictiv achiziþionarea de lingouri
de aluminiu pe care le procurau în mod ilicit.
Nu mai puþin de 23 de persoane urmeazã sã
fie audiate de procurorul de caz, urmând ca
la final sã fie dispuse mãsurile legale.

ciul de Investigare a Criminalitã-
þii Economice Olt, împreunã cu
procurorii DIICOT – Biroul Te-

ritorial Olt, au fãut, ieri, un nu-
mãr de 5 percheziþii pe raza mu-
nicipiului Slatina, la domiciliile
unor persoane fizice ºi sediile
sociale ale unor persoane juridi-
ce, în cadrul unei acþiuni vizând
destructurarea unui grup infrac-
þional organizat specializat în sã-
vârºirea infracþiunilor de evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani. Po-
trivit DIICOT, în cauzã existã
suspiciunea cã în perioada 2008-
2013, suspectul P. C., adminis-
trator al unei societãþi comercia-
le din Slatina, a iniþiat ºi consti-
tuit un grup infracþional organi-
zat, la care, ulterior, au aderat mai
multe persoane, administratori ai
unor societãþi comerciale de tip
fantomã, specializat în sãvârºirea

infracþiunilor de evaziune fiscalã
ºi spãlare de bani, în domeniul
comerþului cu lingouri de alumi-
niu. „În perioada menþionatã, sus-
pectul a înregistrat în evidenþa
contabilã a societãþii, facturi fis-
cale în valoare de 12.600.000 lei,
eliberate de cãtre 13 societaþi
comerciale de tip fantomã, admi-
nistrate de cãtre membrii grupu-
lui, prin care s-a atestat în mod
fictiv achiziþionarea de lingouri de
aluminiu, în scopul de a crea apa-
renþa de legalitate a aprovizionãri-
lor efectuate de cãtre acesta, prin
modalitãþi ilicite. Sumele de bani

erau retrase de cãtre suspecþi în
numerar din conturile societãþilor
comerciale, iar ulterior erau resti-
tuite liderului grupului infracþio-
nal”, se aratã în comunicatul DII-
COT. Prejudiciul cauzat bugetului
de stat este în valoare de 7.729.
052 lei. La sediul DIICOT-  BT
Olt vor fi aduse în vederea audie-
rii un numãr de 23 de persoane.
Acþiunea a fost efectuatã cu spri-
jinul poliþiºtilor din cadrul Poliþiei
Municipiului Slatina ºi luptãtorilor
din cadrul Serviciului pentru Ac-
þiuni Speciale - Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Olt.
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GEORGE POPESCU

Nu am vocaþie memorialisticã. Am scris
cu vreo zece ani în urmã, uºor revoltat de
frecvenþa intervenþiilor unor autodeclaraþi
prieteni, apropiaþi, discipoli ai maestrului re-
cunoscut ca atare de cãtre ei post-mortem,
afirmând, desigur polemic, cã ... nu l-am
cunoscut. În realitate, am avut norocul sã-l
cunosc pe Ion D. Sîrbu, în primãvara lui
1967, ca elev al Liceului „Carol I” ºi, apoi,
din toamnã, ca student al abia înfiinþatei Fa-
cultãþi craiovene de filologie. În acel an, de
altfel, împreunã cu regretata colegã Adriana
Vasiliu, la sugestia ei, am organizat, oare-
cum subversiv, un mini-simpozion omagial
consacrat lui Lucian Blaga în actuala clãdire
a Facultãþii de mecanicã de pe Calea Bucu-
reºti, la care am invitat sã participe studenþi
de pe la toate facultãþile care se aflau în acea
zonã, mulþi dintre ei frecventând cursurile
încã activului Institut universitar de trei ani.

Nu voi intra acum în detalii, însã biogra-
fii lui Sîrbu, fie ei ºi de ocazie, ar trebui sã
ºtie ce forþe de vigilenþã patrioticã ºi ideolo-
gicã a putut angaja acea „nãstruºnicã” ini-
þiativã a noastrã, bieþi tineri studioºi fãrã ex-
perienþã, din moment ce, cu câteva ore îna-
inte de momentul desfãºurãrii, simpozionul
acela a pus în miºcare întregul „detaºament”
de politruci ºi agenþi, cu turnãtori cu tot, din
Universitate. Cu o neaºteptatã aprobare de
la prorectorul de atunci, profesorul Oliviu
Gherman, întâlnirea a putut sã se desfãºoa-
re, cu un impact extraordinar în conºtiinþele
celor care, ºtiind câtea ceva despre Blaga,
au putut asculta atunci mãrturiile nu doar al
unui discipol, dar ºi ale unui cãrturar cu ha-
rul elocinþei ºi cu o bibliotecã de lecturi filo-
sofice în spate ce-i transformau discursul

într-un spectacol.
Cândva, în paginile revistei „Ramuri”, am

scris într-o cronicã la volumul „ªoarecele
B. ...”, despre cât pierdea literatura românã
din faptul cã autorul acelor povestiri nu a
pus pe hârtie sutele de nuvele, romane, pie-
se de teatru, scenarii de film pe care, pretin-
zând în astfel de ceasuri bahice de a le fi
scris ºi pierdut, mi le povestea în felul acela
al sãu inimitabil ºi pe care nu aveam sã-l mai
întâlnesc la nimeni. Mi-a reproºat, a doua
zi, la apariþia revistei: „Necredinciosule, era
secretul nostru! Înþelegi? Nu trebuia divul-
gat... Le-ai oferit nevolnicilor un motiv în
plus sã mã dispreþuiascã ºi sã mã ignore!”.
Am regretat, fireºte, gestul. Reproºul sãu
nici nu era însã un reproº în toatã regula; nu
era nici mãcar o supãrare, o ºtiam, fiindcã
învãþasem sã-l citesc lãuntric.

Nu am, repet, vocaþie de memorialist.
Ion D. Sîrbu o deþinea într-un chip strã-
lucit. Mãrturie stau paginile sale din „Jur-
nal”. Regretul este însã dublu: odatã cã,
aºa cum se ºtie, „Jurnalul” e rezultatul
unui impuls ºi al unei decizii nebãnuit de
târzii; cine l-a cunoscut pe autor nu poa-
te sã nu subscrie la ipoteza cã verva, ului-
toarea sa vervã, de conferenþiar fãrã ca-
tedrã, de causeur genial uneori, de mani-
pulator de idei ºi de concepte în sensul
cel mai tare al termenului, se consumase
în acei ani ai maturitãþii sale când, în Isar-
lâkul atâtor Hogi ºi Mitici, ºi-a cheltuit
energii, ratând adesea tangenþa Operei.

Am asistat, în primii ani post-decembriºti,
nu fãrã oarecare stupoare, la întreaga „re-

prezentaþie” – publicã în cea mai mare mã-
surã – ce l-a avut protagonist pe Ion D. Sîr-
bu: m-a îndurerat, desigur cel mai mult, fap-
tul cã mulþi dintre foºtii turnãtori – ori dintre
cei ce-l bârfeau pe la colþuri – îºi depãnau,
nespovediþi, „amintirile” lor cu marele scri-
itor, filosof, intelectual etc. Unii – cu acelaºi
zel cu care probabil îºi scriau denunþurile –
s-au apucat sã-i închine ...studii monogra-
fice. Stupoarea mea s-a metamorfozat cu
timpul într-un gând interogativ: cum ar fi
reacþionat, oare, Ion D. Sîrbu la asemenea
„gâlcevi” istambuleºti?

ªi, mai departe – nãstruºnicã ipotezã! –
ce-ar fi devenit el în „talciocul” intelectual
ºi politic de dupã ´90? Ar fi avut soarta lui
Þuþea? Pe cea a lui Paleologu? S-ar fi împã-
cat – ºi cât de uºor ºi cu ce preþ – cu adula-
torii de duzinã convertiþi din „ºefi ai secto-
rului suflete” în monografi de serviciu? S-
ar fi retras, în sfârºit, în vreo încãpere do-
natã în Petrila spre a-ºi scrie paginile pe care
n-a reuºit sã le scrie?

Fiindcã, spre a disipa aici o umbrã stin-
gherã (un vãl de ceaþã insidios) ce-ºi face
tot mai mult loc în destinul sãu postum, tre-
buie sã spun cã, aºa este, poate cã nu ne-a
rãmas de la autorul „Jurnalului unui jurnalist
fãrã jurnal” opera pe care ne-ar fi putut-o
da; poate cã unii dintre delatorii sãi de azi –
„motivaþi” ori nu, declaraþi ori disimulaþi la
abajurul unor îndoieli clamat oneste – se simt
îndreptãþiþi sã-i minimalizeze meritele; poate
cã Sîrbu nu ºi-a scris capodopera pentru
care personal cred cã avea întreaga dotare
necesarã; dar câþi, dintre alþi mari scriitori ºi

gânditori, ºi-au scris-o? Vreau sã spun câþi
nu vor fi ratat, în termeni absoluþi, aceastã
ºansã atât de fragilã. ªi, în fond, atât de in-
clasabilã? Oricum, greu de definit în termeni
de judecatã.

În ce mã priveºte, subscriu la prezenþa in-
discutabilã, între filele certe ºi statornice ale
culturii române, a unei pagini singulare Ion
D. Sîrbu: un teatru – ei bine, afectat, ici-colo,
de elanuri convenþionale ºi de puseuri ce tind
a converti un patetism scos din uz în che-
mãri la o ordine a luciditãþii, ori de inserþiunea
parabolicului în magma unui cotidian deja
condamnat la inerþie sau la sfadã; ori o prozã
prea marcatã de spiritul satiricului ce n-are –
se poate spune ºi aºa – forþa de a plonja în
apele unui grotesc de extracþie kafkianã; ori
poate regretul cã „Jurnalul...” ar notifica pre-
zenþa unei prea mari doze de ...frustrare ºi,
în consecinþã, de spirit vindicativ!...

În ce mã priveºte, prefer sã conserv – în
dispreþul oricãror „raþiuni” estetice invoca-
te, deseori, ca simple stratageme întru „ui-
tarea” lui Sîrbu, de nu cumva întru „defãi-
marea” sa – exemplaritatea sa: de intelectual
onest cu profunde convingeri de stânga în
tinereþe – ºi poate cã în întreaga sa existenþã
-, scriitor cu o vocaþie a confesiunii de sor-
ginte aproape medievalã, cãrturar de speþã
ardeleneascã în care valenþa pedagogicã s-a
cheltuit, în absenþa unei binemeritate dar
refuzate catedre academice, în vacarmul
strãzilor craiovene lãsând totuºi, în conºtiin-
þele câtorva tineri „întâmplãtori”, rãsaduri ce-
au încolþit ramuri ºi roade, oricât de nere-
cunoscute ca atare...

I. D. Sîrbu: CandidI. D. Sîrbu: CandidI. D. Sîrbu: CandidI. D. Sîrbu: CandidI. D. Sîrbu: Candid
descarcerat în… Isarlâkdescarcerat în… Isarlâkdescarcerat în… Isarlâkdescarcerat în… Isarlâkdescarcerat în… Isarlâk

În România, obezitatea ºi supra-
ponderalitatea determinate pe baza
greutãþii ºi a înãlþimii autodeclarate
sunt în creºtere, fiind mai mari la
bãieþi ca frecvenþã, ceea ce con-
stituie o importantã problemã de
sãnãtate publicã, din cauza afecþi-
unilor asociate ºi a repercusiunilor
psihosociale.

Autopercepþia statusului ponde-
ral este diferitã în funcþie de sex,
numãrul fetelor care considerã cã
au greutate mai mare decât normal
fiind mai mare, similar modelului
din alte þãri. România are printre
cele mai mici proporþii de copii care
îºi percep greutatea ca fiind mai
mare decât normal.

Obiceiuri alimentare
defectuoase

Probleme mari au fost constate
de specialiºti la capitolul alimenta-
þie. Spre exemplu, consumul mi-
cului dejun nu este un comporta-
ment frecvent întâlnit, situând Ro-
mânia printre þãrile cu cea mai micã

TTTTTot mai mulþi copii suferã de obezitateot mai mulþi copii suferã de obezitateot mai mulþi copii suferã de obezitateot mai mulþi copii suferã de obezitateot mai mulþi copii suferã de obezitate
Greutatea corporalã crescutã, indiferent cã este

vorba de supraponderalitate sau obezitate, con-
stituie una dintre cele mai importante probleme
de sãnãtate publicã în rândul copiilor ºi al tineri-
lor. Problemele asociate acesteia include afecþiu-

nile cardiovasculare, diabetul zaharat, disfuncþii-
le ortopedice, la care se adaugã repercusiuni psi-
hosociale, cum ar fi o stimã de sine alteratã, stig-
matizare ºi depresie, cu consecinþe asupra scãde-
rii calitãþii vieþii.

prevalenþã din acest punct de ve-
dere, mai ales în rândul fetelor ºi al
copiilor proveniþi din familii cu un
status socio-economic scãzut.

Consumul regulat al micului de-
jun este o componentã importantã
pentru o dietã sãnãtoasã ºi aduce un
substanþial aport nutritiv (vitamine,
minerale ºi fibre). Indicele de masã
corporalã este, în general, mai scã-
zut la tinerii care consumã regulat
micul dejun, pe când performanþele
ºcolare sunt mai crescute. Consu-
mul zilnic al micului dejun scade sem-
nificativ odatã cu vârsta, atât în rân-
dul fetelor, cât ºi al bãieþilor.

ªi consumul zilnic de fructe ºi
legume este semnificativ mai mic
la bãieþi ºi în familiile cu un nivel
socio-economic scãzut. Înregis-
treazã o scãdere semnificativã oda-
tã cu creºterea vârstei copiilor ºi
are o tendinþã de scãdere în timp.

Consumul de fructe ºi legume
în perioada copilãriei are multiple
efecte benefice asupra sãnãtãþii.
Acestea contribuie la o bunã sãnã-

tate ºi creºtere, la dezvoltarea
intelectualã optimã, la un nivel
scãzut al indicelui de masã cor-
poralã ºi la o creºtere a densi-
tãþii osoase la bãieþi. Consumul
de fructe ºi legume în timpul
copilãriei se reflectã asupra stã-
rii de sãnãtate a viitorului adult,
prin scãderea riscului de boalã
coronarianã, de infarct ºi de
cancer. Consumul acestora
poate fi îmbunãtãþit prin creº-
terea disponibilitãþii fructelor ºi
a legumelor acasã ºi promova-
rea consumului în rândul pãrin-
þilor, furnizarea de fructe ºi le-
gume în ºcoli ºi crearea de ac-
tivitãþi ºcolare în grãdina ºcolii.

Înlocuirea gustãrilor nesãnã-
toase ºi a alimentelor hipercalori-
ce cu fructe ºi legume contribuie la
prevenirea ºi tratamentul obezitãþii,
mai ales cã forma ºi culoarea aces-
tora poate stimula consumul prin ini-
þierea intervenþiilor adecvate.

Copiii români, pe pe primele
locuri la sedentarism

România ocupã locuri fruntaºe
în ceea ce priveºte prevalenþa con-
sumului zilnic de bãuturi îndulcite.
Copiii proveniþi din familii cu sta-
tus socio-economic mai ridicat au
un consum semnificativ mai mare
faþã de cei proveniþi din familii cu

nivel scãzut.
În schimb, adolescenþii din Ro-

mânia ocupã ultimele poziþii în Eu-
ropa în privinþa activitãþii fizice zil-
nice. Fetele desfãºoarã activitate
fizicã mai puþin decât bãieþii. Acti-
vitatea fizicã desfãºuratã scade cu
vârsta, simultan cu creºterea com-
portamentelor sedentare. Compor-
tamentele sedentare sunt mai frec-
vente cu cât vârsta copilului este
mai mare, copiii români având prin-
tre cele mai mari prevalenþe ale
comportamentelor sedentare. Ro-
mânia este singura þarã la care com-

portamentele sedentare se întâl-
nesc mai frecvent la familiile cu
nivel socio-economic crescut.

În încercarea de a remedia toa-
te aceste probleme, recent a fost
publicatã forma electronicã a ghi-
dului destinat tuturor cadrelor di-
dactice care îºi asumã rolul esen-
þial de a contribui la educaþia pen-
tru sãnãtate a copiilor, dar ºi altor
profesioniºti, precum asistenþii me-
dicali ºi medicii ºcolari care desfã-
ºoarã activitãþi ce pot contribui la
o mai bunã educaþie pentru sãnã-
tate în ºcoli ºi grãdiniþe.

RADU ILICEANU
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Doljul nu face nici el notã dis-
cordantã de la realitatea de ansam-
blu. Depopularea accentuatã a ora-
ºelor este, mai nou, însoþitã ºi de
o scãdere masivã a populaþiei din
mediul rural. Aici, lipsa de orizont
ºi teama cã sãrãcia le poate fi sin-
gurul însoþitor statornic pe parcur-
sul întregii vieþi au fãcut ca mii de
doljeni sã migreze peste hotare. ªi,
nu vorbim doar de generaþiile tine-
re, ci ºi de pãrinþii acestora. Fie
intrând tot în câmpul muncii, fie
ajutându-ºi copiii prin creºterea ºi
îngrijirea propriilor nepoþei nãscuþi
pe meleaguri strãine.

Doljul revine la numãrul
populaþiei sale interbelice

Judeþul nostru avea la recensã-
mântul din 25 ianuarie 1984 –
615.301 locuitori. ªi, trendul a fost
crescãtor, pânã la recensãmântul

Avem aºezãri cu doi, respectiv trei locuitori!
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Sate cu câteva zeci de locuitori, oraºe
tot mai împuþinate, municipii de unde
tinerii pleacã peste alte zãri în cãutarea
unui trai decent. Este realitatea zilelor
noastre, confirmatã ºi de datele Recen-
sãmântului Populaþiei ºi Locuinþei din
2011. Craiova ar mai avea circa 270.000
de suflete; dar cum migraþia masivã s-a
consumat în urmã 2-3 ani, populaþia rã-

masã este acum mult mai puþinã. Doljul
are aproximativ 660.000 de locuitori.
Dar, sate precum Almãjel – 58 de per-
soane, Ursoaia – 60, Voiþa ºi Fãget – 22,
Piscu Lungu – 20, Lânga – 15 locuitori
sunt o dovadã în plus cã întreaga þara se
îndreaptã spre un genocid demografic
ale cãrui efecte, se pare cã, nimeni nu
vrea sã le anticipeze ºi combatã.

din 2002. Astfel, în 1956, Doljul
urcase la 642.028 locuitori; în
1966 – 691.116, în 1977 –
750.328, în 1992 – 762.142 de
persoane. De la aceastã datã a în-
ceput sã fie vizibil declinul econo-
mic al României, Doljul înregis-
trând, în 2002, doar 734.231. Pen-
tru ca, peste aproape zece ani mai
târziu, sã coboare la 660.544 lo-
cuitori. Oricum, dacã s-ar mai
face, la zi, un nou recensãmânt,
dupã miile de persoane plecate în
exterior pentru un loc de muncã,
Doljul, putem spune, fãrã sã gre-
ºim, cã s-a întors la numãrul po-
pulaþiei sale din anul 1930, când
erau doar 533.872 de locuitori.

Sate întregi sunt decimate;
unele mai au 2-3 locuitori!

Nu doar oraºele ºi municipiile
doljene au avut de suferit o gravã

pierdere demograficã, dar ºi sate-
le. În comuna Argetoaia, satul Ur-
soaia mai avea, la nivelul anului
2011, doar 60 de locuitori. Satul
Meteu, ce aparþinei comunei Brã-
deºti, numãra doar 58 de suflete.
Dezastru pe toatã linia în comuna
Breasta, satul Fãget. Aici mai tru-
deau doar 22 de localnici. În Bul-
zeºti, satul Piscu Lung, numai 20
de oameni. Comuna Melineºti, sa-
tul Valea Mare – 8 locuitori. Cu 7
mai mulþi, în satul Lânga, ce apar-
þine comunei Pieleºti. De departe,
cea mai aberantã situaþie o întâl-
nim în comuna Predeºti. Aici, în
satul Bucicani au fost recenzaþi 2
locuitori, iar în satul Predeºtii Mici
– 3 localnici!

Nivelul ºomajului nu mai poate
fi trecut cu vederea

Numãrul ºomerilor înregistraþi
la sfârºitul lunii decembrie 2015 a

fost de 26.172 persoane, în scã-
dere cu 583 persoane faþã de luna
decembrie 2014. Din totalul ºome-
rilor, 10.824 persoane sunt de sex
feminin. Din numãrul ºomerilor
5.351 (20,4%) provin din mediul
urban ºi 20.821 (79,6%) din me-
diul rural. În mediul urban, 51,7%
din numãrul ºomerilor au fost fe-
mei, iar în mediul rural 38,7%. Din
totalul de 26.172 persoane, 3.667
persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj (75%) ºi 999 per-
soane beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj (50%). Numãrul ºome-
rilor neindemnizaþi la sfârºitul anu-
lui trecut era de 21.506 (82,2%)
persoane.

ªi, totuºi, Craiova, ºi Doljul în
ansamblul sãu, nu oferã prea mari
oportunitãþi de angajare. Salariile
sunt foarte scãzute, comparativ cu

celelalte provincii istorice, iar tinerii
nu mai acceptã sã lucreze pentru
câºtiguri, ce le considerã insufi-
ciente de a le satisface mãcar ne-
voile ºi obiceiurile de week-end.

Au luat calea bejeniei,
ca la 1821!

Potrivit datelor statistice, une-
le dintre cele mai mari salarii nete
sunt cele obþinute din activitãþi de
servicii anexe extracþiei – 4.079
lei; din fabricarea produselor de
cocserie ºi a produselor obþinute
din prelucrarea þiþeiului – 3.900 lei;
fabricarea produselor de tutun –
3.581 lei ºi în producþia ºi furni-
zarea de energie electricã ºi ter-
micã, gaze, apã caldã ºi aer con-
diþionat – 3.053 lei. Cu cele mai
mici salarii sunt cei din fabrica-
rea articolelor de îmbrãcãminte –
1.223 lei; industria alimentarã –

1.308 – lei; fabricarea mobilei –
1.312 lei. Câºtigul salarial mediu
brut pe economie, în ianuarie a.c,
a fost de 2.688 lei. Cum, marea
majoritate a salariaþilor sunt înca-
draþi în domenii prost remunerate
precum: comerþ, sector alimentar
ºi cel de prestãri servicii – con-
tracte de prelucrare în lohn – nu
e de mirare cã, puterea de cum-
pãrare este aºa de scãzutã.

Sã mai precizãm cã, Doljul mai
are 660.544 de locuitori, conform
recensãmântului din 2011, cea mai
micã cifrã de la 1966 încoace. ªi,
trendul este tot descrescãtor.
Cum, cei fãrã loc de muncã sunt
ºi cei trecuþi de 40 de ani, aceºtia
au luat calea bejeniei. De data asta,
adversarii doljenilor nefiind turci
de pe vremea lui Tudor Vladimi-
rescu, ci politicienii români, ce au

pus umãrul doar la distrugere, fie
prin incompetenþã, fie prin inte-
rese meschine.

Securitatea naþionalã
este ameninþatã

Separarea îndelungatã de parte-
ner, mai ales în cazul migranþilor
spre UE, unde durata medie a ºede-
rii depãºeºte 1,5 ani, are un efect
adesea distrugãtor asupra vieþii
conjugale. Absenþa unuia dintre soþi
duce la destrãmarea familiilor, de
aceea este probabil ca, o parte din-
tre cei divorþaþi sã fi dobândit acest
statut, ca urmare a migrãrii peste
hotare. Nu este o noutate pentru
autoritãþile doljene cã, numãrul di-
vorþurilor este din ce în ce mai
mare. Copiii din familiile despãrþi-
te teritorial, în mare parte, au un
comportament deviant. Ei vor
ajunge, mai devreme sau mai târ-
ziu, sã dezvolte un stil de viaþã cu
totul diferit de cel al copiilor cres-
cuþi în mijlocul unui cãmin fami-
lial întregit.

Depopularea continuã a satelor
ºi oraºelor doljene, adâncirea pro-
cesului de îmbãtrânire demografi-
cã, mortalitatea ridicatã, mai ales
în rândul populaþiei apte de mun-
cã, natalitatea scãzutã, la nivelul sãu
actual nu se asigurã înlocuirea ge-
neraþiilor, speranþa de viaþã scãzutã
comparativ cu statele dezvoltate ale
lumii, degradarea instituþiei funda-
mentale a familiei, migraþia masivã
a oamenilor peste hotare; toate
aceste procese încetinesc sau chiar
împiedicã dezvoltarea social-eco-
nomicã a întregii þãri, constituind,
fãrã doar ºi poate, o ameninþare
pentru securitatea naþionalã.

Scapã cine poate
Doljul, ºi nu doar acesta, va fi

lovit de micºorarea potenþialului
productiv al forþei de muncã,
cheltuieli sporite pentru sãnãtate
ºi protecþie socialã, povara finan-
ciarã asupra surselor bugetare,
dependenþa economicã sporitã.
Globalizare este o realitate. Nu o
mai putem nega. Este mediul cel
mai fertil al celor puternici: fie
popoare, fie companii transnaþio-
nale. Pentru noi, românii, cei ce
am brevetat „plânsul la oaie”, prin-
cipiul „scapã cine poate” pare sã
fie singura opþiune în raport cu
activitatea de zeci de ani încoace
a factorului politic.
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 Se urmãreºte, în principal, în-
curajarea copiilor cu CES ºi a ce-
lor cu deficienþe de învãþare sau
cu dificultãþi de adaptare sã frec-
venteze învãþãmântul preuniver-
sitar de masã, sporind în acest
fel ºansele pentru integrarea lor
socialã. Sumele repartizate se
aprobã prin bugetele judeþene ºi
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Guvernul României a adoptat, în ºedinþa de joi, 16 iunie, pro-
iectul iniþiat de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice privind repartizarea pe judeþe privind finanþarea dreptu-
rilor copiilor, elevilor ºi tinerilor cu cerinþe educaþionale specia-
le (CES), integraþi în învãþãmântul de masã, pentru anul 2016.
Astfel, în premierã, a fost alocatã suma de 68 de milioane de lei,
pentru integrarea a 27.350 de copii aflaþi în aceastã situaþie. În
Dolj, peste 700 de tineri vor fi beneficiari ai acestor drepturi.

vor fi folosite pentru plata drep-
turilor de care beneficiazã elevii
cu CES, pentru toate zilele de
ºcolarizare pe 2016, constând în
asigurarea alocaþiei zilnice de hra-
nã, a rechizitelor ºcolare, a îm-
brãcãmintei ºi a încãlþãmintei.
Trebuie depuse mai multe docu-
mente pentru a accesa aceste

drepturi . Conform HG nr. 904/
2014 ºi a Legii nr. 272/2004, art.
129, alin. 1, valoarea alocaþiei de
hranã zilnicã este de 16,60 de lei,
iar pentru celelate (îmbrãcãmin-
te, încãlþãminte, rechizite, etc)
este diferenþiatã: 498 de lei pen-
tru grupa 3-7 ani; 611 lei referi-
tor la 8-14 ani; 754 de lei (15 –

18 ani); 844 de lei (19 – 26 de
ani). Unitãþile de învãþãmânt de
masã plãtesc sumele aferente
pentru alocaþia zilnicã de hranã
în primele cinci zile lucrãtoare ale
lunii pentru perioada precedentã,
în funcþie de numãrul zilelor ºco-
lare ºi a prezenþei.

Cei mai mulþi beneficiari,
în Dolj, în categoria 8-14 ani

Suma alocatã este importantã
ºi a fost defalcatã pe judeþe, con-
form datelor statistice aflate în

baza de date a entitãþilor adminis-
trativ-teritoriale. În judeþul Dolj,
sunt 754 de tineri care beneficia-
zã de o sumã totalã de 1,96 de
milioane de lei, împãrþitã astfel:
pentru categoria 3-7 ani sunt 140
de beneficiari; 8-14 ani – 417 ti-
neri; 15 – 18 ani – 165 de persoa-
ne; peste 19 ani – 32 de tineri.
Cuantumurile aferente drepturilor
de care beneficiazã copii cu CES,
cu excepþia sumelor reprezentând
alocaþia de hranã, se plãtesc pânã
la sfârºitul anului calendaristic.

Doi elevi din Craiova
luptã pentru România

ªcoala craioveanã nu se dezminte ºi scoate copii deºtepþi pe ban-
dã rulantã. Participãrile la concursurile internaþionale au început
sã devinã, ºi ne dorim sã continue, un fapt cât se poate de normal.
Ultimele douã cazuri – doi elevi  de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, respectiv Colegiul Naþional „Carol I” care vor reprezen-
ta România la un concurs foarte important, la sfârºitul acestei
luni ºi începutul celei viitoare.

În perioada 13-17 iunie, la Ti-
miºoara s-a desfãºurat pregãtirea
echipei naþionale a României,
care se pregãteºte pentru parti-
ciparea la un concurs internaþio-
nal foarte important. „Am fost
acolo cu doi elevi -  Alexandra
Bãduþ, de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, ºi Andrei Ris-
tea, de la Colegiul Naþional
„Carol I”, care sunt în lotul
României, format din cinci elevi,
aflat în pregãtire pentru „Inter-
national Young Physicist Tourna-
ment”, concurs care va avea loc
în curând. Sunt mândrã cã avem
astfel de copii, iar despre con-
curs vã pot spune ei mai multe”,
a declarat prof.  Ileana Mocu-
lescu, inspector de fizicã în ca-
drul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

Un concurs dificil
Alexandra nu este la prima ex-

perienþã de acest gen. „Am parti-
cipat ºi anul trecut ºi vreau sã vã
spun cã este o competiþie dificilã.
Vom fi prezenþi, între 26 iunie – 3
iulie în Rusia, la Ekaterinburg,
unde ne vom confrunta cu echi-
paje venite din 29 de þãri. Este o
tematicã prezentatã dinainte, cu 17
subiecte care trebuie dezbãtute.
Sunt cinci runde, în cadrul cãro-

ra se va discuta, pe câte un sub-
iect, între douã echipe. La final,
se va face un punctaj ºi primele
trei clasate vor merge într-o eta-
pã finalã, unde se va stabili câºti-
gãtorul. România a avut, anul tre-
cut, cea mai bunã clasare, dar,
acum, vrem sã intrãm în primele
locuri. Va fi foarte greu, însã sun-
tem pregãtiþi”. La rîndul sãu, An-
drei, deºi debutant, dar obiºunit cu
Olimpiade ºi alte concursuri de
acest fel, a precizat: „ªtiu cã va fi
foarte greu. Este o competiþie pu-
þin altfel. Mergem acolo cu un sin-
gur gând: sã ducem România în-

tre primele clasate. Cu toþii sun-
tem pregãtiþi. Avem convingerea
cã îi putem depãºi pe foarte mulþi
dintre adversari. Nu ne este fri-
cã”. Directorii celor instituþii de
învãþãmânt unde îºi urmeazã cur-
surile cei doi copii talentaþi – prof.
Anca Pricinã  (Colegiul Naþional
„Carol I”) ºi prof.  Zamfiricã Pe-
trescu  (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”) sunt la unison: „Ne mân-
drim cu aceºti elevi, este o dova-
dã în plus cã avem tineri talentaþi
ºi pregãtiþi ºi-i aºteptãm sã vinã
cu succese din Rusia”. Nimic mai
adevãrat.

Ieri, a început cea de-a doua probã a examenului de
Bacalaureat, cea care este destinatã susþinerii Competen-
þelor digitale. Sunt patru zile de emoþii, timp în care cei
2.917 candidaþi din Dolj vor încerca sã treacã peste aceas-
tã probã. Pentru fiecare zi de examen, timpul efectiv de
lucru este de 90 de minute, din momentul în care toþi
candidaþii din salã au primit subiectele. Pentru prima pro-
bã sunt alocate 15 minute, dar, în situaþii excepþionale, se
poate merge pânã la 30 de minute; pentru a doua parte
sunt rezervate 75 de minute. Conform metodologiei, se
recomandã cu stricteþe respectarea orei 13:00 pentru dis-
tribuirea subiectelor ºi 13:15 pentru înreruperea conexiu-
nii internet. Dacã, din motive obiective, se întârzie cu
mai mult  de 30 de minute vreunul dintre termenele orare
specificate, acest lucru este specificat în raportul final al

La Competenþã digitalã, pentru Bacalaureat,
peste 2.900 de elevi înscriºi

zilei ºi în cel al probei. Se va face un punctaj ºi, conform
acestuia, sunt acordate calificativele: 11-30 de puncte –

începãtor; 31-55 de puncte – mediu; 56 – 74 de puncte –
avansat; 75-100 de puncte – experimentat. Cei care ob-
þin sub minimul de 10 puncte primesc un atestat de cer-
tificare, fãrã acordarea unui nivel de competenþã.
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În luna iunie, Discovery Scien-
ce susþine Asteroid Day, o iniþia-
tivã internaþionalã care îºi propu-
ne sã informeze ºi sã educe pu-
blicul despre riscurile generate de
asteroizi ºi modalitãþile prin care
se pot proteja în cazul unui im-
pact. Ziua oficialã dedicatã aste-
roizilor este 30 iunie, iar în 2016
se împlinesc 108 ani de la eveni-
mentul petrecut în 1908 în Tun-
guska, Siberia, unde s-a produs
cea mai puternicã explozie din is-
toria recentã, ca urmare a impac-
tului undei de ºoc provocate de
un asteroid care s-a dezintegrat în
atmosfera terestrã. Pentru a mar-
ca acest eveniment la Craiova,

profesorul Octavian Georgescu,
de la Colegiul Naþional Carol I, a
devenit un susþinãtor activ al cam-
paniei „Asteroid Day”. Aceastã
unitate de învãþãmânt gãzduind ºi
Centrul de Excelenþã în Astrono-
mie ºi Astrofizicã, unde se pregã-
tesc elevii „cuceriþi” de bolta ce-
reascã. „Manifestarea de astãzi (
n.r ieri), aleasã în mod special sã
coincidã cu solstiþiu de varã se
numeºte „Asteroid Day”. În lume
se organizeazã de ani de zile, dar
în þara noastrã nu s-a mai organi-
zat pânã în acest an. A fost anul
trecut, timid în câteva locaþii... Iar
din câte ºtiu eu, de pe site-ul in-
ternaþional, suntem singurii care
o facem acum. Evident s-ar pu-
tea sã se înscrie în continuare
pentru cã ziua este pe 30 iunie ºi
este dedicatã evenimentului din
Tunguska, cel care a atras aten-
þia structurilor mondiale asupra
pericolului reprezentat nu atât de
asteroizi în sine sau de meteori
sau de alte corpuri cereºti, cât de
panica sau impactului negativ asu-
pra psihicului uman”, a subliniat
Prof. Octavian Georgescu.

În ziua de 30 iunie 1908, un asteroid a
lovit Pãmântul în Siberia, la Tunguska.
Aproximativ 80 de milioane de copaci, de
pe o suprafaþã de 2.150 de km2, au fost
spulberaþi în explozia ce a avut o forþã
echivalentã cu cea a 20 de bombe atomice.
Impactul surprinzãtor al meteoritului
care a explodat la Celiabinsk, în 2013, cu
o forþa unei bombe de 500 de kilotone, de-

monstreazã cã nu suntem niciodatã în si-
guranþã în faþa unor astfel de ameninþãri
din spaiu. Ieri, Colegiul Naþional Carol I
din Craiova, în parteneriat cu Muzeul Ol-
teniei, Secþia „Planetariu” ºi Consiliul Ju-
deþean Dolj, au organizat o serie de activi-
tãþi ce au prelejuit marcarea în avans a
„Asteroid Day”, care s-a stabilit sã aibã
loc, în fiecare an, în ziua de 30 iunie.

 Agenþia Spaþialã Românã
(ROSA) invitã organizaþiile din
România sã participe pe data de 30
iunie la un eveniment internaþional,
Ziua Asteroidului, organizat cu sco-
pul de a atrage atenþia asupra ris-
curilor de impact cu asteroizii ºi
metodele prin care Pãmântul poa-
te fi protejat.
 Organizaþiile ºi instituþiile

româneºti care doresc sã participe
la Ziua Asteroidului se pot înscrie
la eveniment prin completarea unui
formular în care vor oferi informaþii
despre organizator, locul propus
pentru desfãºurarea evenimentului
sau publicul cãruia îi este adresat.
 Activitãþile propuse trebuie

sã atragã atenþia asupra importan-
þei domeniului apãrãrii planetare ºi
pot fi atât evenimente culturale,
concerte, proiecþii, cât ºi activitãþi
online.
 Deºi Ziua Asteroidului este

organizatã pe data de 30 iunie, en-
titãþile implicate pot stabili eveni-
mentul ºi într-o altã zi.

„Mai avem un alt asteroid
care a fost captat în zona

Pãmântului”
Coordonatorul Centrului de Ex-

celenþã în Astronomie a mai spus
cã i-a pregãtit pe elevi pentru un
astfel de eveniment ºi le-a exem-
plificat ºi prin alte evenimente care
au avut loc recent, dar care nu au
lãsat urme. „Pentru limitarea efec-
telor post-dezastruoase cãderilor s-
a spus fie sã luãm un astfel de eve-
niment ºi sã le spunem copiilor cã
trebuie sã se pregãteascã, sã re-
ziste oricãrui tip de ºoc, cât ºi
structurilor NASA care sã se pre-
gãteascã, eventual, folosind struc-

turile militare, care nu ar trebui fo-
losite pe pãmânt, sã foloseascã
pentru distrugerea sau înlãturarea
asteroizilor care pun în pericol di-
rect Terra. Cel mai recent a fost
pe 12 iunie, mai a avem un alt as-
teroid care s-a apropiat foarte mult,
la vreo 600.000 de km de Terra.
Mai avem un alt asteroid care a fost
captat în zona Pãmântului ºi se va
învârti aºa pentru zeci de mii de

ani. Vom avea aºadar practic douã
Luni...bine, nu poate fi chiar con-
sideratã Lunã, pentru cã este des-
tul de departe, dar orbiteazã în ju-
rul Pãmântului ºi în jurul Soarelui
în acelaºi timp cu Pãmântul. Deci
iatã cã sunt evenimente care se pot
întâmpla. Dar aºa cum le-am spus
ºi copiilor nu putem sã trãim cu
drobul de sare deasupra capului”,
a mai profesorul Georgescu, în-
conjurat de elevii sãi.

O vizitã la Planetariu...
Elevii de la Colegiul Carol I,

sub directa coordonare  a profe-
sorului Octavian Georgescu au
luat ieri parte la mai multe expe-
rimente. „Primul experiment pe
care îl facem astãzi ( n.r ieri)
este experimentul care constã în
observarea efectelor asteroidului
asupra solului. Am creat straturi
de „sol”, din materiale care sã imi-
te solul ºi sã imite mai mult stra-
turile care fac parte din sol. În
craterele observate deja pe pã-
mânt s-a vãzut cã ele aratã struc-
tura geologicã ºi produc câteo-
datã inversiunea de sol. Cu alte
cuvinte,  straturile de jos sunt
scoase la suprafaþã. Este exact
ceea ce au observat copiii ºi anu-
me, cã straturile de altã culoare
care erau sub stratul iniþial, au
fost scoase la suprafaþã în urma
cãderii acelor obiecte, pe care noi
le-am considerat astãzi ca fiind

asteroizi. Impactul l-am limitat,
elevii se distreazã, dar bineînþe-
les cã noi ºtim cã se pot întâm-
pla  ºi lucruri mai grave. Dupã
acest moment, vom avea o pre-
zentare asupra asteroizilor, o pre-
zentare fãcutã dintr-un grup de
alte prezentãri existente pe site-
ul dedicat Asteroid Day, prezen-
tãri care pot fi folosite ºi de alþi
colegi ai noºtri. Am înþeles cã vor

sã le foloseascã ºi cei de la Uni-
versitate. M-au chemat sã orga-
nizãm ceva împreunã, dar pe 29
iunie, dar au examen cei de clasa
a VIII-a. Dar o sã vedem cum o
sã facem. Tot astãzi ( n.r ieri),
vom mergem la Planetariu cu cei
mici, pentru a le spune niºte lu-
cruri legate de acelea prezentari,
pe care pot sã le explic mult mai
bine decât colegii de acolo. Mu-
zeul Olteniei este partenerul nos-
tru în acest eveniment. Mã bu-
cur cã am reuºit sã creãm aceastã
structurã de parteneriat ºi vom
continua în timp. Vom avea con-
ferinþe, activitãþi pentru elevi, etc.
Dupã aceea vom prezenta un
film, dar ca urmare a impactului
emoþional posibil nu îl voi pre-
zenta celor mici, ci doar elevilor
majori. Prezintã cãderea asteroi-
dului cu posibilele situaþii posibi-
le..”, a precizat prof. Octavian
Georgescu.

21 iunie –
Ziua mondialã a Soarelui

La 21 iunie 2016, este aniver-
satã Ziua mondialã a Soarelui. Este
o sãrbãtoare anualã instituitã de So-
cietatea Internaþionalã pentru Ener-
gie Solarã ºi are drept scop princi-
pal popularizarea posibilitãþilor de
utilizare a energiei solare. Pe lângã
aspectul economic, Ziua mondialã
a Soarelui are semnificaþii astro-
nomice, cãci data de 21 iunie coin-
cide cu cea mai lungã zi din an,
ziua solstiþiului de varã, ce mar-
cheazã începutul verii astronomi-
ce. Trecând la dimensiunea astro-

nomicã ºi calendaristicã a Zilei
mondiale a Soarelui, în 2016, sol-
stiþiul de varã are loc la 21 iunie, la
ora 01:34. Denumirea de solstiþiu
(“Soarele stã”) este datã de faptul
cã, la data respectivã, are loc
schimbarea gradientului miºcãrii
Soarelui în raport cu declinaþiile
acestuia. Crepusculul are durata
maximã din an, iar, la latitudinile
ridicate, crepusculul se prelungeºte
toatã noaptea, locuitorii regiunilor
respective fiind martorii frumose-
lor „nopþi albe”
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Ziua Universalã a Iei este o ini-
þiativã a comunitãþii online „La
Blouse Roumaine”, apãrutã pe Fa-
cebook în 2012, care a declanºat
una dintre cele mai importante miº-
cãri culturale din ultimii 25 de ani,
dedicatã iei ºi culturii identitare din
România. La nivel naþional, sãrbã-
toarea a ajuns la cea de-a IV-a edi-
þie, iar la Craiova este marcatã pen-
tru al doilea an consecutiv.

«Considerãm cã este evenimen-
tul anului pentru Ansamblul Folclo-
ric „Maria Tãnase”. Încã de anul tre-
cut, când a avut loc prima ediþie a
acestei mari sãrbãtori, noi ne-am
dorit ca ea sã devinã o tradiþie ºi se
pare cã încet-încet ºi reuºim. Sun-
tem convinºi cã evenimentul va avea
o foarte mare amploare, pentru cã
am vãzut impactul pe care l-a avut
atât în presã, cât ºi pe reþelele de
socializare, ºi cã va fi depãºit numã-

Vineri, 24 iunie – Ziua Universalã a Iei tradiþionale româ-
neºti –, cãmaºa albã de bumbac, in sau borangic, împodobitã
cu minunate broderii în motive populare, din lada de zestre
a bunicii, va fi la loc de cinste în toatã lumea. Inclusiv la
Craiova, unde Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” organi-
zeazã, de la ora 18.00, o paradã în centrul oraºului, concur-
suri cu premii pentru public ºi un spectacol de cântece ºi
dansuri populare. Intitulat „Craiova se îmbracã în ie”, eve-
nimentul se doreºte unul de promovare a bluzei româneºti
pentru a deveni un brand de þarã recunoscut pe toatã plane-
ta ºi va reuni cunoscuþi soliºti vocali ºi mai multe ansam-
bluri folclorice din Dolj. Craiovenii sunt aºteptaþi, aºadar,
cu mic, cu mare, sã poarte cu mândrie ia pe 24 iunie, în zi
plinã de magie, dar ºi sfinþenie – cãci este ºi sãrbãtoarea
Sânzienelor (sau Drãgaica), ca ºi cea a Naºterii Sfântului
Ioan Botezãtorul.

rul participanþilor de anul trecut. Vã
aºteptãm pe toþi într-un numãr cât
mai mare în centrul Craiovei, pentru
cã încercãm sã promovãm cât mai
mult aceastã cãmaºã tradiþionalã ro-
mâneascã, cu care ne mândrim în
toatã lumea», a declarat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, Oana
Bicã, managerul Ansamblului Folc-
loric „Maria Tãnase”.

Participanþii pot câºtiga
o þinutã de designer ºi o ºedinþã

foto profesionistã
Sãrbãtoarea iei va începe la Cra-

iova cu o paradã care va pleca la
ora 18.00 din Piaþa „Mihai Vitea-
zul”. Ajunºi în Centrul Vechi, par-
ticipanþii sunt invitaþi, la ora 18.30,
la o ºedinþã foto realizatã de foto-
graful profesionist Florin Flores-
cu. Îi va urma un concurs la care

se vor premia cea mai autenticã ie
ºi cea mai fotogenicã apariþie îm-
brãcatã în ie. Câºtigãtorii vor primi
o þinutã stilizatã realizatã de desig-
nerul Florin Burescu, respectiv o
ºedinþã foto profesionistã.

Spectacolul folcloric care se va
desfãºura în Centrul Vechi îi va
aduce pe scenã pe cunoscuþii so-
liºti Niculina Stoican, Constantin
Enceanu, Marius Mãgureanu, Cris-
tian Bãnãþeanu, Lavinia Bîrsoghe,
Liliana Popa, Aneta ªiºu ºi Liviu
Dicã. Alãturi de ei – Orchestra ºi
dansatorii Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”, precum ºi alte opt
ansambluri din judeþul Dolj. Este
vorba despre Ansamblul „Ion ªer-
ban” din Iºalniþa, Ansamblul Folc-
loric „Rozele Calafatului”, Ansam-
blul Folcloric „Izvoraºul” din Bra-
tovoieºti, Ansamblul Folcloric „Du-
nãreana” din Rast, Ansamblul Folc-

loric „Bobocica” din Bãileºti, An-
samblul Folcloric „Hora Deznãþu-
iului” al Casei de Culturã „Adrian
Pãunescu” din Bârca, Ansamblul
Folcloric „Crãiþele” al Colegiului
National Pedagogic „ªtefan Velo-
van” din Craiova ºi Ansamblul „Ol-
tenaºii” al ªcolii Gimnaziale
Scaieºti. Spectacolul va fi prezen-
tat de Alina ªerban.

Doi artiºti care îmbracã
ºi apreciazã costumul popular

românesc
Atât maestrul dirijor Nicu Cre-

þu, cât ºi maestrul coregraf Ionel
Garoafã, din cadrul Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”, au con-
vingerea cã programul divers pe
care artiºtii l-au pregãtit „va fi pri-

mit aºa cum întotdeauna s-a întâm-
plat, cu multã bucurie din partea
publicului craiovean”. „În afarã de
faptul cã slujesc folclorul de peste
40 de ani, apreciez ºi îmbrac cos-
tumul popular românesc ºi ºtiu toate
nuanþele ºi toate efectele pe care le
are acesta aici, în þarã, cât mai ales
în strãinãtate. Frumuseþea culorilor
ºi desenele extraordinar de diversi-
ficate sunt cele douã elemente care
dau expresia frumuseþii lui. E un
lucru constatat în turneele pe care
le-am realizat de-a lungul vieþii mele!
În ceea ce priveºte acest mod de a
valorifica frumuseþea costumelor
noastre, cred cã dintotdeauna a fost
o tendinþã în acest sens, dar acum
este cu totul profundã ºi extinsã”, a
apreciat maestrul Nicu Creþu în ca-
drul aceleiaºi conferinþe de presã.

Opera Românã Craiova încheie
stagiunea 2015-2016 cu spectacolul
muzical-coregrafic „Carmina Bura-
na”, pe muzica lui Carl Orff, care va
avea loc mâine, 23 iunie, de la ora
19.00, în sala Cercului Militar Craio-
va. Savuratã în 2014 de aproximativ
15.000 de spectatori în „Piaþa Mihai
Viteazul”, într-o variantã amplã ºi
spectaculoasã, punerea în scenã
realizatã de Francisc Valkay (Timi-
ºoara), cu o scenografie de Rãsvan
Drãgãnescu, se va bucura cu siguran-
þã de succes ºi la prezentarea în salã.

Sub conducerea muzicalã a dirijo-
rului Marius Hristescu, îºi vor da
concursul Orchestra, Corul ºi
Baletul Operei Române Craiova.
Alãturi de aceste ansambluri se vor
afla Clasa de Balet „Attitude” a
Operei craiovene, în parteneriat cu
Asociaþia „I.S. Drãgulescu” (profe-

Opera Românã Craiova încheie stagiunea
cu spectacolul „Carmina Burana”

sori coordonatori: Eva ªtefãnescu ºi
Olguþa Ilie), Corul de copii al Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu” (dirijor:
Florian George Zamfir) ºi cel al
ªcolii nr. 39 „Nicolae Bãlcescu”
(dirijor: Agata Popa), precum ºi
Clubul Sportiv „Star Dance” (antre-
nor: Pavel Uncu). De asemenea,
spectacolul de mâine-searã va reuni
soliºti prestigioºi: Cristina Oltean
(Cluj-Napoca), Cezar Ouatu ºi
ªtefan Ignat (Bucureºti).

Potrivit reprezentanþilor Operei
Române Craiova, încã se mai gãsesc
la vânzare bilete, la preþul unic de
20 lei, putând fi procurate de la
Agenþia instituþiei (strada „Mihai
Viteazul” nr. 7 – cu intrare dinspre
Casa Corpului Didactic, tel.
0351.442.471) sau, înainte de începe-
rea spectacolului, de la Cercul
Militar Craiova.

„Manufactura de culoare”„Manufactura de culoare”„Manufactura de culoare”„Manufactura de culoare”„Manufactura de culoare”,,,,,
la Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vollard”ollard”ollard”ollard”ollard”

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc astãzi, ora 18.00, vernisajul
expoziþiei de picturã ºi sculpturã „Manufactura de
culoare” a artistului plastic Bogdan Bobin, din
Calafat. Acesta a studiat la Universitatea de Arhitec-
turã ºi Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti ºi are în
portofoliu mai multe expoziþii în capitalã ºi în
Craiova. «Bogdan Bobin revine dupã un an în
Galeria „Vollard”, pentru a aduce în faþa publicului
noi lucrãri pline de originalitate ºi culoare, unele
dintre acestea, realizate pe suporturi inedite, consti-
tuind veritabile obiecte de artã ambientalã», preci-
zeazã organizatorii evenimentului.

Cele mai importante ºcoli de teatru din România,
dar ºi patru ºcoli de teatru din Europa de Est ºi spa-
þiul balcanic îºi vor prezenta cele mai reprezentative
producþii în cadrul Festivalului Internaþional al ªco-
lilor de Teatru, care se va desfãºura la Suceava, în
perioada 4-11 iulie. Evenimentul este organizat de
Asociaþia FIST ºi Universitatea Naþionalã de Artã Te-
atralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” Bucureºti,
cu sprijinul Primãriei Suceava, Institutului Cultural
Român, Universitãþii „ªtefan cel Mare” Suceava ºi al
Iulius Mall Suceava.

Invitate sunt Universitatea de Arte Târgu Mureº –
Facultatea de Arte, Universitatea „Lucian Blaga” Si-
biu – Facultatea de Teatru, Universitatea de Arte
„George Enescu” Iaºi – Facultatea de Teatru, Uni-
versitatea din Craiova, Universitatea „Babeº-Bolyai”

Cluj-Napoca – Facultatea de Teatru ºi Televiziune ºi Universitatea „Dunãrea de Jos” Galaþi –
Facultatea de Arte, Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragia-
le” Bucureºti – Facultatea de Teatru. Li se alãturã Academia de Muzicã ºi Arte Plastice
Chiºinãu (Republica Moldova), ªcoala de Film Lodz (Polonia), Universitatea de Arte Bratis-
lava (Slovacia), Academia Naþionalã de Teatru ºi Film Sofia (Bulgaria).

Craiova participãCraiova participãCraiova participãCraiova participãCraiova participã
la la la la la Festivalul InternaþionalFestivalul InternaþionalFestivalul InternaþionalFestivalul InternaþionalFestivalul Internaþional
al ªcolilor de Tal ªcolilor de Tal ªcolilor de Tal ªcolilor de Tal ªcolilor de Teatrueatrueatrueatrueatru
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Mâine, britanicii sunt chemaþi sã deci-
dã dacã vor ca þara lor sã rãmânã sau nu
în Uniunea Europeanã. Cel mai recent stu-
diu comandat de Daily Telegraph aratã cã
tabãra anti-Brexit ar avea un avans de ºapte
procente faþã de adepþii ieºirii din Uniunea
Europeanã. În schimb, Sky News are alt
sondaj, în care conduce tabãra favorabilã
Brexitului. E drept, doar cu un procent:
45%, faþã de 44% pentru tabãra Remain.
Între timp, politicienii europeni, chiar ºi
cei eurosceptici, le recomandã britanici-
lor sã voteze pentru rãmânerea în spaþiul
comunitar. Donald Tusk, preºedintele Con-
siliului European: „Fac apel la cetãþenii
britanici în numele, ºi sunt convins de asta,
majoritãþii cetãþenilor ºi liderilor europeni:
rãmâneþi cu noi. Avem nevoie de voi. Fãrã
voi, nu numai Europa, ci întreaga comu-
nitate transatlanticã va deveni mai slabã.
Împreunã vom fi capabili sã facem faþã
provocãrilor dificile ºi în creºtere ale vii-
torului. Sunt absolut convins de asta”. Un

Boris Johnson, favorit

sã-i ia locul lui David

Cameron, dacã Marea

Britanie iese din UE
În câteva zile, conservatorul

populist Boris Johnson ar putea
avansa pe drumul sãu cãtre funcþia
de prim-ministru al Marii Britanii.
Dacã alegãtorii britanici decid ca
þara lor sã iasã din Uniunea Euro-
peanã, Boris Johnson, fost primar
al Londrei ºi susþinãtor fervent al
campaniei pro-Brexit, ar deveni în
viitorul apropiat un contracandidat
credibil pentru actualul premier
David Cameron la ºefia Partidului
Conservator. O victorie pentru
susþinãtorii Brexitului ar pune sub
semnul întrebãrii, de asemenea,
viitorul Regatului Unit, alimentând
demersurile pentru independenþa
Scoþiei - ºi posibil ºi ale Þãrii
Galilor - la mai puþin de douã
decenii dupã instaurarea pãcii în
Irlanda de Nord.

Scenariu negru

pentru fotbalul englez
Un eventual Brexit ar avea conse-

cinþe nefaste, în privinþa numãrului
de jucãtori strãini, care activeazã
momentan în Premier League,
campionatul cel mai mediatizat din
lume. În prezent, legislaþia care se
respectã în Marea Britanie, este cea
a Uniunii Europene. ªi în virtutea
Legii Bosman, dupã numele jucãto-
rului belgian din anii ’90, europenii
pot evolua fãrã restricþii în echipele
engleze. Teoretic, un club din Pre-
mier League ar putea alinia 11
jucãtori strãini, cu condiþia ca
aceºtia sã fie europeni. În caz
contrar, prin abrogarea legislaþiei în
vigoare, un jucãtor care vine dintr-o
þarã ce nu se aflã în primele 50 de
naþiuni ale fotbalului nu va primi
permis de muncã. În aceastã situaþie
se aflã circa 122 din cei 168 jucãtori
europeni din Premier League,
potrivit estimãrilor BBC. Pentru
naþiunile clasate între locul 11 ºi 20
în clasamentul FIFA, un jucãtor ar
trebui sã dispute 45% din meciurile
echipei naþionale în ultimii doi ani.
În aceste circumstanþe, altminteri
„mult mai întortocheate”, în caz de
ieºire din UE cel mai probabil este
ca Regatul Unit sã pãstreze statutul
juridic aplicat þãrilor din Asociaþia
Europeanã de Liber Schimb (AELE)
cum sunt Norvegia ºi Elveþia. Fostul
star al echipei Manchester United,
David Beckham (41 de ani) a luat
atitudine în privinþa votului în
favoarea menþinerii Reagtului Unit
în UE, la referendumul de joi.
„Trãim într-o lume dinamicã,
interconectatã ºi împreunã suntem
puternici. Pentru copiii noºtri ºi
copiii lor trebuie sã facem faþã
împreunã, nu singuri, problemelor
lumii. Am avut privilegiul de a juca
ºi trãi la Madrid, Milano ºi Paris cu
coechipieri originari din toatã
Europa ºi toatã lumea. Pentru
aceste motive voi vota IN”, a conclu-
zionat David Beckham, într-un
comunicat de presã.

Marile ziare britanice sunt împãrþite în-
tre taberele IN ºi OUT, aºa cum e de fapt
împãrþit ºi electoratul. Imperiul media al
miliardarului Rupert Murdoch reprezintã
un caz-ºcoalã: dacã ziarul conservator The
Times e anti-Brexit, tabloidul The Sun este
pro-Brexit. Iatã ºi poziþia celorlalte mari
ziare britanice: pentru rãmânerea în UE se
pronunþã The Mail On Sunday, Daily Mir-
ror, The Financial Times, The Observer,
The Guardian. Printre cele mai proeminen-
te voci pro-Brexit sunt The Sunday Ti-
mes, The Sunday Telegraph ºi The Tele-
graph. Ziarul conservator
The Times ºi-a precizat
poziþia pro-UE într-un
articol publicat sâmbãtã,
18 iunie: „De ce rãmâ-
nerea în UE e mai bunã
pentru Marea Britanie”.
Editorul ziarului a relatat
pentru The Guardian cã
acþionarul majoritar, Ru-
pert Murdoch, i-a dat
mânã liberã pentru alege-
rea poziþiei The Times.
Aºa se face cã în timp ce
The Times e pro-rãmâ-
nerea în UE, celelalte
douã titluri importante
din portofoliul lui Mur-
doch, The Sun ºi The
Sunday Times, sunt pro-

Brexit: Soarta Marii Britanii ºi a UniuniiBrexit: Soarta Marii Britanii ºi a UniuniiBrexit: Soarta Marii Britanii ºi a UniuniiBrexit: Soarta Marii Britanii ºi a UniuniiBrexit: Soarta Marii Britanii ºi a Uniunii
Europene, pe muchie de cuþitEuropene, pe muchie de cuþitEuropene, pe muchie de cuþitEuropene, pe muchie de cuþitEuropene, pe muchie de cuþit

apel pentru rãmânerea în Uniune vine ºi
de la unul dintre cei mai vocali lideri eur-
sceptici. Vorbim despre premierul Unga-
riei, Viktor Orban. „Decizia este a voas-
trã, dar Ungaria este foarte mândrã sã fie
împreunã cu voi membrã a Uniunii Euro-
pene”. Dacã toate aceste apeluri au avut
efect, vom afla vineri,
când vor fi fãcute publi-
ce rezultatele referendu-
mului. Pânã atunci, son-
dajele de opinie favora-
bile taberei proeuropene
au readus optimismul pe
pieþele financiare euro-
pene, iar bursele se men-
þin stabile. În plus, lira
sterlinã a atins maximul
ultimelor ºapte sãptã-
mâni în raport cu dola-
rul, pe fondul optimis-
mului legat de un vot în
favoarea rãmânerii în

Uniunea Europeanã. Analiºtii economici
spun cã oamenii de afaceri au reacþionat
pozitiv la ultimele cifre, care aratã cã bri-
tanicii ar fi tentaþi sã rãmânã în Uniune.
Mai ales cã, avertizeazã aceeaºi analiºti,
pãrãsirea spaþiului european ar fragiliza
economia britanicã pentru mai mulþi ani.
Se vorbeºte de o prãbuºire masivã a lirei
în cazul Brexit, mai mult decât devalori-
zarea din 1992. Se preconizeazã cã în ziua
urmãtoare referendumului, vineri, 24 iu-
nie a.c., lira fie se va prãbuºi la cel mai
redus nivel din ultimele trei deceni, fie va
creºte la cel mai ridicat nivel din acest
an. O depreciere de peste 20% a lirei ar
aduce moneda britanicã, în mod ironic,
la nivelul de aproximativ 1 euro. Dupã
Brexit, fluxul capital s-ar inversa, mai ales
în cei doi ani de incertitudini, în care
Marea Britanie îºi va negocia ieºirea din
Uniunea Europeanã. În cazul Brexit, brita-
nicii îºi vor negocia ieºirea Regatului Unit
al Marii Britanii din UE în baza Articolului
50 al Tratatului de la Lisabona. Termenul
limitã este de doi ani, termen ce ar putea fi
extins cu consinþãmântul unanim al celor-
lalte 27 de state membre ale UE.

Presa britanicã, împãrþitã în chestiunea Brexit
Brexit. The Guardian este principalul ziar
de centru-stânga din Marea Britanie ºi a
fost extrem de vocal în apãrarea rãmâne-
rii în UE. El le-a cerut cititorilor sã voteze
împotriva izolãrii ºi divizãrii þãrii. ªi The
Mail on Sunday (de dreapta) a susþinut
campania pentru rãmânerea în UE, argu-
mentând cã Marea Britanie e mai sigurã,
mai liberã ºi mai prosperã ca parte a blocu-
lui comunitar. Tabloidul de stânga Daily
Mirror le-a cerut cititorilor sã voteze pen-
tru rãmânerea în UE, citând argumente eco-
nomice ºi geopolitice. The Financial Ti-

mes, cel mai important cotidian financiar
al Marii Britanii ºi una dintre vocile respec-
tabile ale presei globale a fost de la început
un adversar redutabil al Brexitului. «Nu e
momentul sã revenim la Mica Anglie. Noi
suntem Marea Britanie. Votul trebuie sã fie
„Remain”», a scris FT într-un editorial.
The Observer, parte a trustului de centru
- stânga The Guardian, a cerut cititorilor
sã voteze pentru rãmânerea în UE, chiar
dacã Uniunea Europeanã nu e perfectã. În
tabãra cealaltã, tabloidul The Sun, ziarul
cu cel mai mare tiraj din Marea Britanie

(1,7 milioane exemplare vân-
dute zilnic), le-a cerut expli-
cit cititorilor sã voteze pentru
ieºirea din UE într-un articol
din 14 iunie: „Trebuie sã ne
eliberãm de dictatura Bruxel-
les-ului!”. The Sunday Times
susþine cã un vot pro-Brexit e
o ºansã unicã de a stopa „cen-
tralizarea Europei”. Ziarul
conservator The Sunday Te-
legraph le-a cerut cititorilor sã
voteze pentru OUT, spunând
cã UE aparþine trecutului. The
Daily Telegraph (de dreapta)
ºi-a precizat poziþia finalã într-
un articol de luni, 20 iunie, in-
titulat „Votaþi LEAVE pentru a
beneficia de o lume întreagã
de oportunitãþi”.
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Aproape 16 ani

Se difuzeazã la HBO,
ora 17:30

Avocatul ºi filosoful hiper-
activ Arnaud Mustier poate
fi cam enervant câteodatã.
Dar aparenta lui perfecþiune
va fi distrusã. Câteva coºuri,
un comportament ciudat ºi
diagnostictul este clar:
Arnaud suferã de o boalã
rarã care afecteazã bãrbaþii
care trec printr-o adolescen-
þã întârziatã...

Ultima aventurã

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 20:30

Tânãrul Danny Madigan este
un fan înrãit al lui Jack Slater, cel
mai popular erou al marelui
ecran. Jack este un adevãrat
supra-om care scapã din cele
mai dificile situaþii, care pune la
pãmânt o armatã de inamici, care
învinge rãul sub orice formã s-ar
ascunde el. Cu toate acestea,
eroul este total dat peste cap
când în universul lui fictiv ateri-
zeazã pe nepusã masã micuþul
Danny. Acesta primise un bilet la
ultimul film al lui Slater, bilet care
s-a dovedit a fi unul magic...

Conspiratie la Praga

Se difuzeazã la Antena 1, ora   01:00

Mickey Dane este trimis în
oraºul sãu natal, Praga, sã
investigheze asasinarea unui
ambassador Al Naþiunilor
Unite cubanez. Primul sus-
pect este o ucigaºã profesio-
nistã proprietara a unui re-
staurant praghez. Urmãtorul
suspect este chiar iubita ei.
Michael pune pâna la urmã
mâna pe Simone însã aceas-
ta reuºeste sã scape...

MIERCURI - 22 iunie

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

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Europa mea
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Discover România
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Elicopterele Fortelor

Navale
22:10 Joc in patru
1997, SUA, Dramã
23:45 Charlot: lupta pentru

existenþã
00:00 Jurnal Euro (R)
00:10 Maºini, teste ºi verdicte
00:40 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:30 Charlot: lupta pentru

existenþã (R)
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Europa mea

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
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 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Furie în deºert
1947
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Cod "Crimã"
1997, SUA, Dramã, Thriller
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

07:35 Dragoste ºi baschet
09:40 Fãrã copii
11:20 Ursuleþul polar
12:40 Totul e inspiraþie
14:10 Cartea vieþii
15:45 Pasiune
17:30 Aproape 16 ani
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Fantastic 4
21:40 Urzeala tronurilor
22:45 Despre Urzeala tronurilor

- Ep. 9
23:20 Bãieþii care fac istoria
01:10 Legea armei

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:

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

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºþi a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Cele douã feþe ale

dragostei (R)
14:30 A 19-a soþie
16:15 La bloc
18:30 Ptiu!
20:30 Ultima aventurã
23:00 Trãieºte-þi viaþa
01:00 Lake Placid 3 (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 Un Cadillac din aur masiv

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator

17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Insula iubirii
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Conspiraþie la Praga
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:15 Teo Show (R)
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Cred în mine (R)
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Misiune la mare adancime
1997, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Misiune la mare adâncime

(R)
1997, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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 2016:

Croaþia - Spania/ Cehia - Turcia
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Fight Night ''V-o dã

Moldova''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 22 iunie - max: 36°C - min: 22°C

$
1 EURO ........................... 4,5330 ............. 45330
1 lirã sterlinã................................5,9000....................59000

1 dolar SUA.......................3,9968........39968
1 g AUR (preþ în lei)........164,5397.....1645397

Cursul pieþei valutare din 22 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11miercuri, 22 iunie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
SC FOTBAL CLUB U. CRAIO-

VA S.A.- în faliment, având CUI
14725165, prin lichidator judiciar
AGENÞIA DE INSOLVENÞÃ SPRL,
cu sediul în Bucureºti, Str. B. P.
Haºdeu, nr. 12, sector 5, Organi-
zeazã vânzarea prin licitaþie publi-
cã în data de 20.07.2016, ora
13.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar a bunului imobil TEREN IN-
TRAVILAN în suprafaþã de 10353
mp, situat în Craiova, str. Calea
Severinului, nr. 27 B, fost Cereale,
nr. cad. 21038, înscris în CF Craio-
va nr. 51121. Preþul de pornire este
de: 531.674 lei+TVA. Dacã bunul nu
se va adjudeca, licitaþia se va relua
în aceleaºi condiþii în data de
27.07.2016, 03.08.2016, 10.08.2016.
Documentaþia înscrierii la licitaþie
(inclusiv dovezile de platã a garan-
þiei ºi caietului de sarcini) se va
depune la sediul lichidatorului ju-
diciar cu cel puþin 24 ore înainte
de data organizãrii licitaþiei. Infor-
maþii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar sau la telefon
021.319.45.56 sau www.agentia-
deinsolventa.ro, email: office@a-
gentiadeinsolventa.ro.

COMUNA Drãnic, judeþul Dolj,
organizeazã în data de 27.07.2016,
ora 13.00, licitaþie publicã deschi-
sã privind vânzarea suprafeþei de
1.347 mp teren intravilan, proprie-
tate privatã a comunei Drãnic, si-
tuatã în Comuna Drãnic, satul Pa-
dea, str. Principalã nr. 84, judeþul
Dolj, având numãr cadastral 31464,
înscris în cartea funciarã. Terenul
este grevat de sarcini, pe acesta se
aflã construcþii ce aparþin numitu-
lui Calusaru Virgil. Relaþii supli-
mentare: tel/fax: 0251.351.070,
0769.058.038, adresã email: prima-
riadranic@yahoo.com.

Anunþul tãu!
S.C. REPFERTRANS SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul: construire halã parter me-
talicã cu destinaþia reparaþii ºi în-
treþinere echipament electric, pro-
pus a fi amplasat în Craiova, Stra-
da Severinului, nr. 46T. Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1
ºi la sediul S.C. REPFERTRANS
SRL, strada Unirii, nr.11, bl.3, ap.3,
Craiova, Dolj, în zilele de luni- joi,
între orele 8.00- 16.30 ºi vineri în-
tre orele 8.00- 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, fax : 0251/ 419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Primãria Celaru anunþã pierde-
rea documentului Decizia etapei de
încadrare emisã în anul 2015 pen-
tru proiectul: Extindere reþea de
canalizare menajerã în comuna
Celaru, judeþul Dolj. Se declarã nulã.

COMUNA Drãnic, judeþul Dolj,
organizeazã în data de 27.07.2016,
ora 10.00, licitaþie publicã deschi-
sã privind vânzarea suprafeþei de
1.589mp teren intravilan, proprie-
tate privatã a comunei Drãnic, si-
tuatã în Comuna Drãnic, satul Drã-
nic, str. Principalã nr. 99, judeþul
Dolj, având numãr cadastral 31501,
înscris în cartea funciarã. Terenul
este grevat de sarcini, pe acesta se
aflã construcþii ce aparþin SC Bo-
bivon Agro SRL. Relaþii supli-
mentare: tel/fax: 0251.351.070,
0769.058.038, adresã email: prima-
riadranic@yahoo.com.

Primãria comunei Almãj, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de:

- ªef SVSU – Serviciul Voluntar pen-
tru Situaþii de Urgenþã în cadrul compar-
timentului Deservire.

Concursul se organizeazã la sediul Pri-
mãriei Almãj astfel, în data de 20.07.2016,
ora 10,00 – proba scrisã ºi în data de
22.07.2016, ora 10,00 –proba interviu.

Condiþii generale de participare la con-
curs, sunt cele prevãzute la art. 3 din Ho-
tãrârea de Guvern nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant corespunzã-
tor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice.

Relaþii suplimentare la sediul instituþiei
sau la telefon:0251/449397

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Menajerã pentru
curãþenie generalã,
o zi pe sãptãmânã,
apartament, vârsta
peste 50 ani, din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Fotografier, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtã-
þirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând aparta-
ment Brazdã 1/
4 semideco-
mandat 3 came-
re, 2 balcoane,
î m b u n ã t ã þ i t .
0765/ 715.591

1 Mai (Insulã) vis a
vis Fabrica Con-
fecþii 3 decoman-
date (boxã sub-
sol), vedere bilate-
ralã, 59.000 Euro.
Telefon: 0770/
401.726; 0770/
970.565.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Coºo-
veni 64 mp + curte
1400 mp. Telefon:
0752/171.229.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meri-
ºorului. Telefon:
0740/177.358,
0369/439.276.

Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pã-
dure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
CHEVROLET
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centrali-
zatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând casetã direc-
þie Skoda Fabia –
Volkswagen per-
fectã stare. 0720/
538.269.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând 100 familii  al-
bine, faguri – 35 lei
/ kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 22 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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare ar-
mament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãlþã-
minte piele militare,
combinã muzicalã
Stereo 205, calcu-
lator instruire copii.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Telefon:
0761/676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. 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 cu-
sut, frigider, ºifonier,
canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/
400/100 - 80 lei,
sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator cu
3 trepte ALASCA
nou. Telefon:
0770/687.430.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

APARTAMENT 3
camere, super-
modern, mobilat
ºi utilat, zona Li-
ceului Energetic.
Telefon: 0740/
991.323.
MATRIMONIALE
Bãrbat 70 ani cu
apartament cen-
tral doresc cunoº-
tinþã cu o doamnã
pentru cãsãtorie.
Telefon: 0752/
236.328.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi mano-
pera/obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

PIERDERI
CIOABLÃ CON-
STANTIN PFA
declarã pierdut
certificatul consta-
tator de autorizare
la sediul social. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familiile col.(Rtr)
Decã ªtefan ºi
col. (Rtr) Orþãnes-
cu Nicolae regre-
tã trecerea în eter-
nitate a bunului
lor vecin, consã-
tean ºi bun prie-
ten inginer ILIE
BÃLAN, om cu
înaltã þinutã mora-
lã ºi profesionalã
cu deosebitã no-
bleþe sufleteascã ºi
iubitor de oameni.
Transmitem sin-
cere condoleanþe
familiei! Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în pace!
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
Dupã închiderea ediþiei, în grupele C ºi D: Irlanda de Nord – Germania, Ucraina – Polonia / Croaþia – Spania, Cehia – TDupã închiderea ediþiei, în grupele C ºi D: Irlanda de Nord – Germania, Ucraina – Polonia / Croaþia – Spania, Cehia – TDupã închiderea ediþiei, în grupele C ºi D: Irlanda de Nord – Germania, Ucraina – Polonia / Croaþia – Spania, Cehia – TDupã închiderea ediþiei, în grupele C ºi D: Irlanda de Nord – Germania, Ucraina – Polonia / Croaþia – Spania, Cehia – TDupã închiderea ediþiei, în grupele C ºi D: Irlanda de Nord – Germania, Ucraina – Polonia / Croaþia – Spania, Cehia – Turcia.urcia.urcia.urcia.urcia.

Þara Galilor, aflatã în premierã la un
turneu final de CE, a rãsturnat, luni sea-
rã, toate calculele hârtiei ºi a câºtigat
grupa B, deºi la debut era cotatã cu
ultima ºansã.

A fost posbil dupã ce galezii au trecut
de Rusia, chiar la scor (3-0), dar ºi dupã
ce Anglia nu a putut bate Slovacia (0-0).
Urmare acestor rezultate, Bale ºi compa-
nia au încheiat cu 6 puncte, cu unul pes-
te englezi ºi douã peste slovaci.

În meciul cu ruºii, care astfel au rãmas
doar cu punctul smuls Angliei în prelun-
giri, galezii au avut o prestaþie excelentã,
conducând ostilitãþiile de la un capãt la
celãlalt. Fond pe care ocaziile au curs pe
bandã rulantã. Servit ideal de Joe Allen,
Aaron Ramsey (11) ºi-a adus formaþia în
avantaj la primul ºut pe poartã, isparavã
bifatã de oamenii lui Coleman ºi la prece-
dentele cicniri din grupã. 2-0 a fãcut fundaºul stân-
ga Neil Taylor (20), la finele unei faze lucrate extra-
ordinar de Gareth Bale, pentru ca mai apoi starul
Realului sã-ºi treacã numele ºi pe lista marcatorilor
(67), dupã un assist semnat de Ramsey. A fost a
treia reuºitã pentru Bale, în Franþa (câte una pe

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 0-0

19 iunie: ROMÂNIA – Albania 0-1

Clasament final: 1. Franþa 7p, 2. Elve-
þia 5p, 3. Albania 3p, 4. ROMÂNIA 1p.

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 0-0

20 iunie: Rusia – Þara G. 0-3

Clasament final: 1. Þara G. 6p, 2. An-
glia 5p, 3. Slovacia 4p, 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. 0-2

16 iunie: Germania – Polonia 0-0

21 iunie: Irlanda N. – Germania

21 iunie: Ucraina – Polonia

Clasament: 1. Germania 4p, 2. Polonia
4p, 3. Irlanda N. 3p, 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 2-2

17 iunie: Spania – Turcia 3-0

21 iunie: Croaþia – Spania

21 iunie: Cehia – Turcia

Clasement: 1. Spania 6p, 2. Croaþia 4p,
3. Cehia 1p, 4. Turcia 0p.

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie: Irlanda – Suedia 1-1

13 iunie: Belgia – Italia 0-2

17 iunie: Italia – Suedia 1-0

18 iunie: Belgia – Irlanda 3-0

22 iunie: Suedia – Belgia

22 iunie: Italia – Irlanda

Clasament: 1. Italia 6p, 2. Belgia 3p, 3.
Suedia 1p, 4. Irlanda 1p.

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie: Austria – Ungaria 0-2

14 iunie: Portugalia – Islanda 1-1

18 iunie: Islanda – Ungaria 1-1

18 iunie: Portugalia – Austria 0-0

22 iunie: Islanda – Austria

22 iunie: Ungaria – Portugalia

Clasament: 1. Ungaria 4p, 2. Islanda
2p, 3. Portugalia 2p, 4. Austria 1p.

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

patru locuri 3.

Britanicii la putere, dar mare surprizã!

Debutanta Þara Galilor câºtigãDebutanta Þara Galilor câºtigãDebutanta Þara Galilor câºtigãDebutanta Þara Galilor câºtigãDebutanta Þara Galilor câºtigã
grupa în detrimentul Anglieigrupa în detrimentul Anglieigrupa în detrimentul Anglieigrupa în detrimentul Anglieigrupa în detrimentul Angliei

În optimi, foarte posibil sã fi ajuns, asearã, ºi Slovacia, dacã Irlanda de Nord
va fi pierdut cu Germania, ori dacã Cehia nu va fi învins Turcia

Cartonaºe galbene: Mamaev (65) / Vokes (17).
Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Cartonaºe galbene: Pecovski (24) / Bertrand (52).
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

meci), performanþã prin care a devenit lider solitar
în clasamentul golgheterilor.

În Anglia – Slovacia, doar rezultatul n-a fost de
partea britanicilor. Care au încheiat cu o poseseie
de 65 la sutã, 11-0 la cornere (!) ºi 18-4 la ºuturi
spre poartã (7-2 la “cadrate”).

Mai departe, Anglia va evolua în
faþa locului secund din grupa F, care
urmazã a se decide desearã, din me-
ciurile Islanda (2p) – Austria (1p) ºi
Ungaria (4p) – Portugalia (2p). În
schimb, Þara Galilor va înfrunta unul
dintre locurile trei din grupele A, C
sau D. O încleºtare cu adevãrat inte-
resantã ar fi cu “sora” Irlanda de
Nord. Celelalte potenþiale adversare
erau, la întocmirea acestor rânduri,
Albania, Cehia sau Turcia.

Finalmente, Slovacia, cu 4 punc-
te, a depãºit deja o echipã în lupta
locurilor trei (4 calificabile din 6), este
vorba  de Albania (3p) ºi, cum am
notat deja în subitlul materialului, s-
ar fi putut putea califica asearã, cu
condiþia ca Irlanda de Nord sã fi pier-
dut cu Germania, ori Cehia sã nu fi

trecut de Turcia. Misiunea slovacilor într-o even-
tualã optime pare însã imposibilã, ei putând da
peste campioana europeanã Spania sau peste
campioana mondialã Germania, cu condiþia ca cele
douã sã-ºi fi pãstrat poziþiile de lider, în grupele C
ºi D, dupã meciurile de asearã.

Dupã 0-3 cu Þara Galilor, rezultat
care a consfiinþit eliminarea Rusiei,
Leonid Sluþki (45 de ani) nu a mai aº-
teptat nicio analizã din partea Fede-
raþiei Ruse de Fotbal ºi ºi-a anunþat
demisia de la cârma primei reprezen-
tative. Antrenorul celor de la ÞSKA
Moscova (a pregãtit în paralel ºi echi-
pa de club ºi naþionala) n-a mai aº-
teptat nici mãcar sã se întoarcã la
Moscova ºi a profitat de conferinþa
de presã, de la finalul partidei de la
Toulouse, pentru a le transmite jur-
naliºtilor cã renunþã.

„Vreau sã-mi cer scuze fanilor pre-
zenþi pe stadion, dar ºi celor din Ru-
sia pentru prestaþia noastrã din acest
meci ºi de la întreg turneul final.

Îmi asum aceastã responsabilita-
te. Trebuie sã vinã altcineva ºi sã
preia naþionala, mai ales cã turneul
final de peste doi ani va fi la noi, în
Rusia”, a spus Sluþki. Tehnician care
a preluat reprezentativa Rusiei în au-
gust 2015, dupã ce s-a întrerupt co-
laborarea cu Fabio Capello, a câºti-
gat toate meciurile din preliminarii, a
calificat echipa la Euro ºi pãrea o so-
luþie foarte bunã pentru naþionalã.

Pe de altã parte, ºi selecþionerul

Selecþionerul ruºilor ºi-a anunþat
demisia. La fel ºi cel al ucrainenilor

Ucrainei, Mykhailo Fomenko (46 de
ani) a anunþat, conform postului
ucrainean de televiziune Football, cã
dupã ultimul meci de la Campionatul
European (asearã, cu Polonia) va re-
nunþa la funcþia pe care o deþine în
acest moment.

Fomenko se afla la cârma Ucrainei
din decembrie 2012 ºi a decis sã pãrã-
seascã echipa dupã ce aceasta a pier-
dut orice speranþã de calificare încã
dupã primele douã meciuri (0-2 cu Ger-
mania ºi Irlanda N.), devenind întâia
reprezentativã eliminatã de la Euro.

“Ce sens are sã mai continui dacã
nu am îndeplinit obiectivul care mi-a
fost trasat înainte de Campionatul Eu-
ropean? Deºi am pus accent pe acest
lucru la antrenament, nu am simþit
echipa la fel de unitã precum în me-
ciurile din preliminarii, când am obþi-
nut calificarea. Toatã lumea a vãzut
ce s-a întâmplat la finalul sezonului
din Ucraina. Acest lucru a afectat
psihicul echipei”, a spus Fomenko.

Andriy ªevchenko, secundul lui
Mykhailo Fomenko, fostul atacant le-
gendar al Ucrainei, este favorit sã
preia banca tehnicã a naþionalei dupã
plecarea actualului selecþioner.

GRUPA E
Italia – Irlanda
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, ora 22:00, Dolce Sport 2.
Arbitru: Ovidiu Haþegan.

Suedia – Belgia
Stadion: “Allianz-Riviera” – Nice, ora 22:00, Dolce Sport 1, PRO TV.
Arbitru: Felix Brych (Germania).

GRUPA F
Islanda – Austria
Stadion: “Stade de France” – St. Denis, ora 19:00, Dolce Sport 2.
Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia).

Ungaria – Portugalia
Stadion: “Park Olympique Lyonnais” – Lyon, ora 19:00, Dolce Sport 1.
Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).

Rusia 0-3 Þara Galilor
Stadion: “Municipal” – Toulouse, spectatori: 28.840.

Au marcat: Ramsey (11), Taylor (20), Bale (67).
Akinfeev – Smolnikov, Ignaºevici,

V. Berezuþki (A. Berezuþki 46), Kom-
barov – Glusºakov, Mamaev – Smo-
lov (Samedov 70), ªirokov (Golovin
52), Kokorin – Dzyuba. Selecþioner:
Leonid Sluþki.

Hennessey – Gunter, Chester,
Williams, Davies, Taylor – Ledley
(A. King 76), Ramsey, Allen (Ed-
wards 74) – Vokes, Bale (Church 83).
Selecþioner: Chris Coleman.

Slovacia 0-0 Anglia
Stadion: “Geoffroy-Guichard” – St. Etienne,

spectatori: 39.051.

Kozacik – Pekarik, Skrtel, Durica,
Hubocan – Kucka, Mak, Pecovski
(Gyomber 67), Hamsik, Weiss (Skri-
niar 78) – Duda (Svento 57). Selecþi-
oner: Jan Kozak.

Hart – Clyne, Cahill, Smalling,
Bertrand – Dier, Henderson, Wilshe-
re (Rooney 56)  - Lallana (Alli 60),
Sturridge (Kane 76), Vardy. Selecþio-
ner: Roy Hodgson.

Meciurile de astãzi
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Lotul Universitãþii Craiova a
ajuns în Austria, cantonamentul de
varã desfãºurându-se, la fel ca
acum un an, în localitatea Fugen.
Alb-albaºtrii sunt cazaþi la hotelul
Kohlerhof, iar în cele aproape trei
sãptãmâni de pregãtire echipa lui
Gigi Mulþescu va susþine ºi cinci
partide de verificare. Patru dintre
ele au fost deja stabilite: cu Teuta
Durres (ocupanta locului 4 în Su-
perliga albanezã, 23 iunie), Red
Bull Salzburg (campioana Austriei,
26 iunie), Zenit St. Petersburg
(echipa lui Mircea Lucescu, 29
iunie) ºi MSK Zilina (locul 5 din
Slovacia, 2 iulie). Ultimul amical,
care se va disputa în finalul sta-
giului de la Fugen, urmeazã a fi
stabilit. Lotul pe care se bazeazã
Mulþescu în Austria îi conþine
pe: L. Popescu, A. Vlad, Calancea
(portari) Dumitraº, Briceag, Vãtã-
jelu, Popov, Madson, Mateiu, Mã-
zãrache, Ivan, Bancu, Bãluþã, Zla-
tinski, Petre, Ciocotealã, Surugiu,
R. Bogdan, Screciu, Manea, Jurj,
Hreniuc, Vlãdoiu. Astfel, nu mai
puþin de 11 jucãtori sub 20 de ani

Acþionarii de la Universitatea
Craiova  pretind cã au chletuit pes-
te 3 milioane de euro în sezonul
trecut din propriul buzunar, deºi
echipa a ratat toate obiectivele ºi
are ºi interdincþie la transferuri

Dupã ce în Bãnie au apãrut in-
formaþii certe în privinþa negocie-
rilor de vânzare a acþiunilor clubu-
lui CS Universitatea cãtre miliar-
darul german Klaus Michael Kuh-
ne, acþionarii de la CSU pretind cã
în cazul în care vreun om de afa-
ceri ar fi interesat de preluarea ac-
þiunilor clubului, acesta nu va tre-
bui decât sã garanteze un buget
superior celui actual, fãrã sã mai
fie nevoie de o sumã pentru cum-
pãrarea echipei, aceasta urmând sã
fie cedatã “cu titlu gratuit”, deoa-
rece Mihai Rotaru ºi compania se
considerã “simpli custozi ai clubu-
lui”. Conducãtorii actuali nu pre-
cizeazã însã dacã echipa va fi ce-
datã cu jucãtori cu tot.

Discursul acestora seamãnã

Gigi Mulþescu are sub comandãGigi Mulþescu are sub comandãGigi Mulþescu are sub comandãGigi Mulþescu are sub comandãGigi Mulþescu are sub comandã
în Austria nu mai puþin de 1în Austria nu mai puþin de 1în Austria nu mai puþin de 1în Austria nu mai puþin de 1în Austria nu mai puþin de 11 jucãtori1 jucãtori1 jucãtori1 jucãtori1 jucãtori
sub 20 de ani, transferurilesub 20 de ani, transferurilesub 20 de ani, transferurilesub 20 de ani, transferurilesub 20 de ani, transferurile
lãsându-se încã aºteptatelãsându-se încã aºteptatelãsându-se încã aºteptatelãsându-se încã aºteptatelãsându-se încã aºteptate

se aflã în lotul deplasat de olteni în
Austria. În cursul acestei sãptãmâni
sunt aºteptaþi sã se alãture grupu-
lui ºi Acka, Kay ºi Nuno Rocha,
deºi ivorianul Acka îºi doreºte sã
plece la o altã echipã. Portarul Stra-
ton a fost lãsat acasã, dupã ce a
refuzat rezilierea contractului. Deo-
camdatã, Madson, Zlatinski ºi Su-
rugiu s-au antrenat separat, sub
îndrumarea medicului Claudiu Sta-
matescu, ei suferind accidentãri în
finalul campionatului trecut.

Prezentarea adversarilor ªtiinþei
din cantonamentul din Austria:

KF Teuta Durres - ocupanta lo-
cului 4 în Superliga albanezã. Teuta
are în palmares un titlu cucerit în
1994, trei Cupe ale Albaniei, ulti-
ma în 2005, ºi trei supercupe.

Red Bull Salzburg - este cea mai
în vogã echipã din Austria. Are 10
titluri de campioanã a Austriei ºi 4
Cupe, în ultimii trei ani realizând
eventul. Valoarea totalã a lotului,
potrivit transfermarkt.de, este de
48,15 milioane euro. Clubul a fost
înfiinþat în 1933, iar de-a lungul
timpului a avut mai multe denumiri:

SV Austria Salzburg, SV Casino
Salzburg, iar din 2005 a fost pre-
luat de gigantul Red Bull.

Zenit St. Petersburg - este unul
dintre giganþii fotbalului din Ru-
sia. În perioada modernã a câºti-
gat în patru rânduri campionatul
(2007, 2010, 2012 ºi 2015), a
cucerit laurii europeni, adãgând în

vitrina de trofee Cupa UEFA ºi
Supercupa continentalã (2008).
Sezonul trecut a încheiat pe locul
3 campionatul Rusiei. Valoarea
lotului este de 174,70 milioane de
euro. Între jucãtorii reprezentativi
se numãrã brazilianul Hulk ºi ar-
gentinianul Garay. Echipa a fost
preluatã în aceastã varã de Mir-

cea Lucescu.
MSK Zilina - este una dintre

formaþiile de tradiþie ale fotbalului
din Slovacia, clubul fiind fondat în
1908. În perioada recentã are ºase
campionate castigate, ultimul în
2012, precum ºi o Cupã a Slove-
niei. A încheiat pe locul 5 campio-
natul 2015-2016.

Investitorii germani nu trebuieInvestitorii germani nu trebuieInvestitorii germani nu trebuieInvestitorii germani nu trebuieInvestitorii germani nu trebuie
sã plãteascã nimic,sã plãteascã nimic,sã plãteascã nimic,sã plãteascã nimic,sã plãteascã nimic,

Rotaru ar da echipa gratis!Rotaru ar da echipa gratis!Rotaru ar da echipa gratis!Rotaru ar da echipa gratis!Rotaru ar da echipa gratis!

într-o anumitã mãsurã cu cel al lui
Adrian Mititelu, care, atunci când
a preluat FC Universitatea Craio-
va, pretindea cã, la un moment dat,
dupã ce îi va asigura stabilitatea ºi
autofinanþarea, o va preda gratuit
suporterilor. Mai târziu însã, ace-
laºi Adrian Mititelu avea sã adopte
celebrul discurs: “Luaþi-vã gândul
de la Universitatea, este a copiilor,
copiilor mei, dacã vreþi, fãceþi-vã
altã echipã!”

Diferenþa între FCU ºi CSU este
cã la aceasta din urmã sunt implica-
te ºi autoritãþile locale ºi Clubul Spor-
tiv, care deþin brandul ªtiinþei prin
decizia instanþei, aºa încât vremelni-
cii finanþatori nu o pot “confisca”.

În continuare, acþionarii de la CS
Universitatea îºi recunosc practic
managementul precar, afirmând cã
au cheltuit din propriul buzunar
peste 3 milioane de euro în sezo-
nul trecut, deºi echipa nu a prins
play-off-ul ºi apoi nici mãcar nu a
fost capabilã sã câºtige play-out-

ul. Mai mult, clubul din Bãnie a
cãpãtat interdicþie la transferuri,
situaþie cu care nici cluburile afla-
te în insolvenþã nu s-au confrun-
tat. Totodatã, în iarna trecutã, doi
dintre cei mai buni jucãtori, Bãl-
grãdean ºi Bawab, au fost îndepãr-
taþi din cauza salariilor mari, iar alþi
patru jucãtori cu cotã, Bancu, Ivan,
Mateiu ºi Vãtãjelu, au fost aproape
de a fi vânduþi la Steaua. Nici în
vara aceasta cei de la Craiova nu
au întãrit echipa ºi au mizat mai
mult pe juniori, Gigi Mulþescu
având nu mai puþin de 11 jucãtori
sub 20 de ani în cantonamentul din
Austria. De asemenea, deºi este
“echipa oraºului”, nici mãcar un
oltean nu se aflã în staff-ul tehnic
al echipei.

Suporterii craioveni, dezamãgiþi
dacã nu se face tranzacþia
Suporterii Craiovei au reacþio-

nat pozitiv dupã apariþia informa-
þiilor privind preluarea clubului de
cãtre investitorii gemani. Sãtui de
mediocritate, dovadã fiind ºi nu-
mãrul extrem de scãzut de specta-
tori la meciurile de pe teren pro-
priu, fanii au reacþionat pe diverse
reþele de socializare ºi chiar pe pa-
gina de fb a clubului, dornici sã-I

vadã plecaþi pe actualii acþionari.
“Nasol dacã nu vin acþionari noi,
ne-am lãmurit cu ãºtia”, “Sã dea
Dumnezeu sã vinã nemþii!”, “Ao-
leu, vai de capul nostru dacã nu se
face tranzacþia!”, “Ne faceþi de râs,
faceþi transferuri, chiar ºi din alea
gratis!”, “De ce aþi mai plecat în
Austria, cã oricum sunteþi petar-
de?”  au scris fanii.

Iatã comunicatul acþionarilor de
la Universitatea Craiova:

“Acþionarii nu au purtat negocieri
privitor la vânzarea Universitãþii
Craiova. În primul rând Universita-
tea Craiova nu poate sã fie obiectul
unei vânzãri, ci doar al unui trans-
fer cu titlu gratuit, dar cu garanþii
solide cã aceia care vor prelua echi-
pa vor face mai mult decât actualii
acþionari. Clubul va aparþine întot-
deauna oraºului, de aceea nimeni din
cadrul lui nu-ºi va permite vreodatã
sã facã trafic cu sentimentele su-
porterilor alb-albaºtri. Ne-am impli-
cat pentru cã ne pasã de ªtiinþa,
pentru cã ne-am bucurat ºi am su-
ferit pentru ea, pentru cã ne-am
dorit ºi am visat o nouã echipã mare
la Craiova. Pentru ca Universitatea
trebuie sa aiba prezent ºi viitor, nu
doar trecut. Numele „investitorilor
germani“ ne sunt total necunoscu-
te. Precizãm totodatã cã nimeni nu

a cerut un audit suplimentar al clu-
bului ºi drept urmare nu s-a fãcut
unul pânã în prezent, exceptându-
le pe cele stabilite prin lege. Referi-
tor la informaþia potrivit cãreia Uni-
versitatea Craiova se bazeazã
„aproape exclusiv pe banii din drep-
turile de televiziune“ precizãm ur-
matoarele: În sezonul competiþional
2015-2016, veniturile din drepturi-
le tv au însumat 1.885.000 Euro,
ce au fost încasaþi în doua tranºe:
1.050.000 Euro în vara lui 2015
respectiv 835.000 Euro în februa-
rie 2016. Cheltuielile pentru perioa-
da aferentã aceluiaºi sezon au în-
sumat 5.770.000 Euro, rezultând
un deficit de 3.885.000 Euro. Peste
3.000.000 au fost acoperiti de ac-
þionari, iar diferenþa din venituri din
publicitate ºi bilete. Actualii inves-
titori ai Universitãþii Craiova se con-
siderã simpli custozi ai acþiunilor
clubului. Aºa cum ei au apãrut în
viaþa ªtiinþei atunci când Bãnia ris-
ca sã disparã de pe harta fotbalis-
ticã, la fel se poate ca alþi investi-
tori sã le ia locul sau sã vinã alãturi
în proiectul ªtiinþei, pentru a asi-
gura continuitate, progres ºi un
viitor mai bun. Dar o astfel de
mutare se va face transparent, cu
girul reprezentanþilor locali ºi ai
fanilor Universitãþii”
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