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- Sper, Popescule, cã domnul
Cioloº n-o sã ne punã sã plãtim
impozit pentru cãldura asta.
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Primarul Lia Olguþa
Vasilescu ºi noii consi-
lieri ai CLM Craiova
au depus, ieri, jurã-
mântul de credinþã,
începându-ºi astfel
mandatele pentru care
au fost aleºi în urma
votului din 5 iunie.
ªedinþa de constituire
s-a prelungit mult,
peste douã ore ºi ju-
mãtate, comisia de
validare fiind pusã în
situaþia de a proroga
un mandat de ales
local. Ca urmare,
actualul consiliu por-
neºte la drum cu 26
din cei 27 de consi-
lieri, în plus consilierii
PNL, simþindu-se
nedreptãþiþi, au ame-
ninþat cã vor ataca în
instanþã toate hotãrâ-
rile ce vor fi adoptate
de acest consiliu pe
care îl considerã ilegal
constituit.
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Când sintagmaCând sintagmaCând sintagmaCând sintagmaCând sintagma
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E deja o certitudine: prof.
Zamfiricã Petrescu, directo-
rul Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din Craiova, a
acceptat dupã 12 ani ºi 5 luni
de fertilã activitate manage-
rialã la unitatea de învãþã-
mânt menþionatã „o altã pro-
vocare”. Va merge director
la nou înfiinþatul Colegiu
Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” din Craiova, dupã
acceptul dat oficialilor din
Ministerul Apãrãrii, cu care
a discutat…

În Dolj,În Dolj,În Dolj,În Dolj,În Dolj,
deºertificareadeºertificareadeºertificareadeºertificareadeºertificarea
soluluisoluluisoluluisoluluisolului
ajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitate

Conferinþa Internaþionalã
a Societãþii Europene pri-
vind Conservarea Solului ºi
a Apei desfãºuratã în inter-
valul 15 – 18 iunie a.c., la
Cluj-Napoca, a avut ca temã
ºi relaþia dintre degradare,
deºertificare, siguranþã ali-
mentarã ºi conflict. Aceasta
din urmã problematicã a fost
prezentatã de Oficiul de Stu-
dii Pedologice ºi Agrochimi-
ce Craiova, instituþie cu sta-
tut de invitat la dezbateri.
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Liviu Dragnea s-a

întâlnit cu premierul

Cioloº ºi i-a cerut

schimbarea

miniºtrilor Justiþiei

ºi Agriculturii
           Preºedintele PSD,

Liviu Dragnea, s-a întâlnit ieri
la Guvern cu premierul Dacian
Cioloº, cãruia i-a cerut schimba-
rea miniºtrilor Agriculturii ºi
Justiþiei. ‘Vin de la întâlnire cu
domnul premier Dacian Cioloº.
Am discutat în primul rând
despre nemulþumirile mele ºi
cred cã nu sunt numai ale mele,
despre câþiva miniºtri din
Cabinet. Decizia este a dumnea-
lui dacã îi menþine sau nu,
fiecare îºi asumã asta. Am vãzut
cã sunt preocupaþi mai mult de
declaraþii rãzboinice decât de a
face’’, a declarat Dragnea.
Întrebat despre ce miniºtri este
vorba, ºeful PSD a spus:
‘’Justiþie ºi Agriculturã’’. ‘’Am
înþeles cã doamna este preocupa-
tã de tirania Parlamentului. Din
câte ºtiu eu Parlamentul este
pilonul fundamental al demo-
craþiei. Or, dacã Parlamentul a
pus Guvernul, Parlamentul are
ºi dreptul sã adopte hotãrâri sau
legi aºa cum le dicteazã conºtiin-
þa cetãþenilor’’, a mai adãugat
Dragnea. Întrebat dacã vrea
schimbarea unui ministru
pentru o declaraþie, el a rãspuns:
‘’Nu e prima declaraþie’’. ‘’Încã
am dreptul sã pot sã am niºte
puncte de vedere ºi sã fac niºte
solicitãri. Doamna ministru al
Justiþiei în afarã de faptul cã a
propus niºte ºefi de parchete ºi a
scos o ordonanþã în mod
netransparent de modificare a
Codului penal, nu ºtiu sã fi
fãcut altceva. ªi atunci depinde
de premier dacã o menþine sau
nu’’, a mai spus Dragnea despre
Raluca Prunã. In ceea ce
priveºte rãspunsul prim-minis-
trului la aceastã solicitare, el a
precizat cã nu a primit unul pe
loc. ‘’Se gândeºte, nu trebuia sã-
mi spunã mie cã doar nu e în
subordinea mea’’, a concluzio-
nat liderul PSD.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

În învolburaþii ani nouãzeci, atunci când,
în culisele deznãdãjduitei lupte pentru con-
fiscarea Puterii eliberate de uciderea bar-
barã a Ceauºeºtilor, spectrul european a de-
venit un criteriu prin care ne-am trezit di-
vizaþi între români buni, adicã proeuropeni,
ºi români rãi, rectè antieuropeni. Clivajul,
de departe artificial þi ficþional, funcþionând
în bunã mãsurã ca o gãselniþã invocatã ad
hoc, departe de a fi sucombat, continuã ºi
acum sã ne divizeze, alimentând aleatoriu
spectrul uneia dintre cele mai imunde deza-
gregãri ale societãþii (ºi ale istoriei) noas-
tre. Cum tentaþiei scenaritelor nu i te pu-
teai sustrage într-un moment în care con-
ºiinþele noastre ieºeau pervertite din dece-
niile în care fuseserã confiscate în numele
unei ideologii meschinizate, manipularea ºi-
a intrat în rol ºi a acþionat ca un veritabil
tãvãlug de bulversare a întregului orizont
de alteptare.

Culmea ironiei, la palierul declarativ, am-
bele tabere se afiºau ca proeuropene, fã-
când din bãtrânul continent o adevãratã mi-
tografie, resuscitându-i atributul de eldo-
rado crescut vertiginos în deceniile de
cvasi-totalã izolare ale erei totalitare.

O altã (nouã)O altã (nouã)O altã (nouã)O altã (nouã)O altã (nouã)
descumpãniredescumpãniredescumpãniredescumpãniredescumpãnire
Puþini dintre noi, risipiþi fie ºi clandestin

în ambele pãrþi, ne-am mai îngãduit un pi-
cur de luciditate în demantelarea aurei de
mitografie, de altminteri de o evidenþã
aproape scandaloasã: întâi, fie ºi în baza
unor elementare cunoºtinþe de istorie, Eu-
ropa era departe de a întruchipa cea mai
bunã dintre lumile posibile; cu un patrimo-
niu de conflicte în care orgolii naþionaliste
ºi noiane de litigii dospeau încã în dulapu-
rile garnisite ºi cu alte insidioase schelete,
bãtrânul continent acuza deja ºi noi ºi nu
puþine tensiuni în jocul unui protagonism
disimulat în spatele unei retorici de faþadã.

Apoi, surclasând modelul iniþial al unui
proiect economic, comercial ºi, cel mult,
cultural-educaþional, pasul cãtre o unifica-
re politicã s-a fãcut sub pagoda unei fre-
nezii ce-a aþipit orice simþ al unor decalaje
frapante.

Ambiguitãþile, când n-au cãpãtat forme

conflictuale deschise, n-au fãcut decât sã
alimenteze, direct ori subversiv, sentimen-
tul euroscepticismului aþipit, mai mult ori
mai puþin voluntar, prin cutele unor strate-
gii bântuite de formalism ºi de retorici îm-
bãlsãmate.

Aºa se face cã, sub semnul pervers, nici
mãcar mascat, al unui demers asumat sub
numele de o integrare cu douã viteze, noii
intraþi, cu România ºi Bulgaria cap de listã,
s-au trezit sub un regim de nou ºi nu mai
puþin pervers „colonialism”, real, oricât ne-
am strãdui sã-i negãm evidenþele.

Cel mai straniu argument în acest con-
text - ºi pe care continuãm sã-l ignorãm
dintr-o neatenþie mai vinovatã decât pare –
îl constituie „tragerea de urechi” la care
suntem supuºi sistematic de cãtre instituþii
ºi lideri de la Bruxelles, de la Berlin ori Lon-
dra, în circumstanþe dintre cele mai des-
cumpãnitoare.

“Nu existã niciun document
care sã se numeascã «Ordin exe-
cutiv» aºa cum nu existã nici mã-
car conceptul de «ordin executiv»,
cu atât mai puþin prevãzut de le-
gislaþia naþionalã sau ordinele in-
terne ca ”principalul document
care guverneazã relaþia dintre Pre-
ºedintele României ºi serviciile de
informaþii, fiind modalitatea legalã
prin care acestea pot iniþia opera-
þiuni speciale”, a transmis SIE pen-
tru Agenþia MEDIAFAX, referin-
du-se la informaþiile conform cã-
rora preºedintele Iohannis a refu-
zat sã semneze un astfel de docu-
ment, prin care autoriza o operaþi-
une specialã, în termeni legali, pen-
tru recuperarea unui cetãþean ro-
mân rãpit în Burkina Fasso. Infor-
maþiile au apãrut în cotidianul Eve-

SIE: Nu existã niciun fel de sincopã sau de
deficienþã în relaþia dintre Serviciu ºi Preºedinte

Serviciul de Informaþii Externe a comunicat ieri, la
solicitarea MEDIAFAX, cã “nu existã niciun fel de sincopã

sau de deficienþã în relaþia instituþionalã dintre SIE ºi
Preºedintele României sau Administraþia Prezidenþialã”.

nimentul Zilei.
Mai mult, SIE a precizat pentru

Agenþia MEDIAFAX cã ”nu a îna-
intat Preºedintelui României nici-
un fel de document, cu atât mai
puþin un «ordin executiv» pe sub-
iectul menþionat care sã implice
obþinerea unei aprobãri pentru des-
fãºurarea vreunei «operaþiuni spe-
ciale». Pe cale de consecinþã, Pre-
ºedintele României NU «a refuzat
sã semneze ordinul executiv al
SIE», pentru cã un astfel de do-
cument nu a existat”.

“Activitatea SIE este organiza-
tã ºi coordonatã de CSAT, prezi-
dat de Preºedintele României, atri-
buþiile CSAT fiind cele precizate în
Legea nr. 415/ 2002 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea Consiliului
Suprem de Apãrare al Þãrii. Situa-

þia cetãþeanului român rãpit este
gestionatã de Celula de crizã inter-
instituþionalã, convocatã de MAE,
constituitã conform «Metodologiei
de comunicare ºi acþiune pentru in-
stituþiile ºi autoritãþile cu respon-
sabilitãþi în gestionarea situaþiilor de
atacuri teroriste în care sunt im-
plicaþi cetãþeni români aflaþi în afara
teritoriului României», aprobatã de

CSAT în 03.04.2013. Unica auto-
ritate care este abilitatã sã comuni-
ce public pe aceastã temã, atunci
când/ dacã apreciazã oportun, este
Celula de crizã”, a mai comunicat
joi Serviciul de Informaþii Externe,
la solicitarea Agenþiei MEDIAFAX. 

Administraþia Prezidenþialã a in-
firmat astfel informaþiile publica-
te, joi, de Evenimentul Zilei, potri-
vit cãrora între preºedintele Klaus
Iohannis ºi directorul SIE, Mihai
Rãzvan Ungureanu, ar exista un
conflict care a culminat cu un pre-
supus refuz al ºefului statului de
a semna un “ordin executiv” prin
care SIE ar fi putut sã-l elibereze
pe românul rãpit în Burina Fasso.
“Utilizarea în spaþiul public a te-
mei situaþiei cetãþeanului român
rãpit în Burkina Faso pentru ali-
mentarea unor speculaþii de tip
politic este iresponsabilã ºi inad-
misibilã, putând afecta grav efi-
cienþa demersurilor Celulei de cri-
zã interinstituþionale care gestio-
neazã, sub coordonarea Ministe-
rului Afacerilor Externe ºi Servi-
ciului de Informaþii Externe, acest
dosar sensibil”, potrivit unui co-
municat de presã emis de Admi-
nistraþia Prezidenþialã.
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Când sintagma „o altã provocare” sunã frumos!Când sintagma „o altã provocare” sunã frumos!Când sintagma „o altã provocare” sunã frumos!Când sintagma „o altã provocare” sunã frumos!Când sintagma „o altã provocare” sunã frumos!
MIRCEA CANÞÃR

E deja o certitudine: prof.
Zamfiricã Petrescu, directorul
Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova, a acceptat
dupã 12 ani ºi 5 luni de fertilã
activitate managerialã la unita-
tea de învãþãmânt menþionatã
„o altã provocare”. Va merge
director la nou înfiinþatul Cole-
giu Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” din Craiova, dupã
acceptul dat oficialilor din Mi-
nisterul Apãrãrii, cu care a dis-
cutat. În sprijinul opþiunii sale,
prof. Zamfiricã Petrescu adu-
ce un argument de naturã „sen-
timentalã”: de la fostul liceu mi-
litar din Craiova, desfiinþat, a
venit la actualul Colegiu Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”, unde ºi
nesimpatizanþii sãi pot accepta
cã a fãcut minuni, consolidând

o performanþã didacticã exis-
tentã, cultivând sentimentul rãs-
punderii cadrelor didactice, el
însuºi convins cã un liceu nor-
mal, cu profesori bine aleºi,
program bine dozat, disciplinã
liber consimþitã, ºi bacalaureat
riguros, garanteazã minima ci-
vilizaþie mentalã a celor mai
mulþi dintre absolvenþii sãi. În
consiliul profesoral, Zamfiricã
Petrescu ºi-a anunþat noua op-
þiune. La ISJ Dolj, demersul se
cunoaºte, ºi, probabil, se cau-
tã evitarea oricãror „turbulen-
þe”. Simplu? Deloc! La Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
prof. Zamfiricã Petrescu a fã-
cut performanþã ºcolarã. De
neasemuit. E un sofism mãrunt,
care ar putea fi susþinut prin
numãrul mare de olimpici, an

de an, la diferite discipline, ºi
poziþionarea la nivel naþional, în
topul celor mai bune licee din
þarã. Lãsãm statistica. Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” nu s-
a dorit o pepinierã de genii, ºi
am mai spus asta, ci o ºcoalã
bunã, aptã sã producã o medie
cultivatã, o masã intelectualã
decentã, care nu te face de râs.
Plecarea sa, înþelegem deloc
impusã, cum ne-a asigurat, lasã
un gol nu uºor de acoperit.
Într-o discuþie mai degajatã,
purtatã vara trecutã, dupã în-
cheierea BAC-ului, profesorul
de fizicã Zamfiricã Petrescu în-
cerca sã explice cum a menþi-
nut „în viaþã” autoritatea ºi com-
petenþa, adicã imunitatea at-
mosferei gimnaziale. Mulþi,
dacã nu majoritatea dintre pro-

fesorii Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” au croialã uni-
versitarã, a nu se înþelege „uni-
versitarii care abia ating nivelul
ºcolii generale”. Nu puþini din-
tre ei, tentaþi de o altã grilã de
salarizare, vor merge probabil,
prin concurs, la Colegiul Naþi-
onal Militar „Tudor Vladimires-
cu”, acesta dorindu-se ceva de
excepþie. Din raþiuni pe care ni
le-am putea explica, dar nu e
cazul în aceste rânduri. Oricum,
ca o coincidenþã, în 1985, ge-
neralul Nicolae-Ionel Ciucã,
ºeful Statului Major General,
competenþã militarã de excep-
þie, cu stagii consistente în tea-
tre de operaþiuni, din partea
NATO, absolvea Liceul Mili-
tar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova. Dacã performanþa di-

dacticã a Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” va rãmâne ace-
eaºi, printr-o substituire inteli-
gentã, atunci, regretele vor fi
efemere. În caz contrar, lucru-
rile vor genera complicaþii. Uni-
tate de învãþãmânt emblemati-
cã a Doljului, Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” constituie un
miraj, în adevãratul sens al ter-
menului, pentru mulþi dintre
adolescenþii Craiovei, în bunã
cunoºtiinþã de cauzã. Teamã
ne este, cã profesorul de elitã
Zamfiricã va fi greu, dacã nu
imposibil, de înlocuit, în vede-
re având vocaþia sa didacticã
autenticã ºi stilul afabil greu
egalabil de a dialoga cu cole-
gii de cancelarie. Marile rezul-
tate nu picã din cer. E un punct
de vedere.

ªedinþa de Consiliu Judeþean
de ieri nu a mai fost una obiºnui-
tã, aºa cum erau celelalte. Zâm-
betele erau forþate, încrâncena-
rea se citea pe faþa fiecãruia ºi
exista o mare tensiune. Se ve-
dea clar cã ceva nu a mers la
negocieri... Consilierii liberali au
fost nemulþumiþi prin faptul cã nu
s-a dat curs solicitãrii, de fapt nu
au primit niciun rãspuns la solici-
tarea prin care cereau posibili-
tatea ocupãrii în salã a aceloraºi
scaune care le-au fost rezervate
în mandatul trecut. “Am fãcut o
solicitare sã ocupãm locurile pe
care le avem de 20 ani ºi acum
ne trezim cã sunt niºte suprapu-
neri de locuri. Vã aduc la cunoº-
tinþã cã la aceastã ºedinþã, din
respect pentru ceea ce înseam-
nã cetãþeni ai judeþului Dolj, vom
ocupa locurile din spate, iar de
la urmãtoarea ºedinþã vom ocu-
pa locurile pe fotoliile de pe ho-
lul instituþiei ºi o sã comunicãm
prin curieri ºi sã ne trimitem be-
zele. Poate pentru cineva din afa-
rã acest aspect pare un lucru
nesemnificativ, dar dumneavoas-
trã, domnule preºedinte ºtiti cât
este de important...”, a subliniat
Nicolae Giugea, preºedintele
PNL Dolj. Prefectul judeþului
Dolj, Sorin Rãducan, a precizat
cã astfel de dispute pot fi soluþi-
onate în viitoarele întâlniri ale

Ion Prioteasa, ales de consilierii judeþeniIon Prioteasa, ales de consilierii judeþeniIon Prioteasa, ales de consilierii judeþeniIon Prioteasa, ales de consilierii judeþeniIon Prioteasa, ales de consilierii judeþeni
în fruntea administraþieiîn fruntea administraþieiîn fruntea administraþieiîn fruntea administraþieiîn fruntea administraþiei

Consiliul Judeþean Dolj s-a întrunit ieri,
în prima ºedinþã de dupã alegerile locale
din acest an ºi a fost prezidatã, aºa cum
spune legea, de cãtre decanul de vârstã,
în persoana prof.Alexandru Brezniceanu,
din partea PNL ºi de cei mai tineri aleºi

Consiliului Judeþean iar misiunea
sa este aceea de a constata pre-
zenþa în plen. “Nu este atributul
meu sã fac aranjamente în salã,
rolul meu este sã constat dacã
sunteþi prezenþi. Cred cã ulterior
aceastã situaþie va fi rezolvatã”,
a subliniar Sorin Rãducan. 

Alina Tãnãsescu
ºi Cosmin Vasile
vor fi
vicepreºedinþii
CJDolj

Singura propunere pentru func-
þia de preºedinte al Consiliului Ju-
deþean Dolj a venit din partea PSD,
în persoana lui Ion Prioteasa, care
se aflã astfel la cel de-al patrulea
mandat. Propunerea a fost fãcutã
de Alina Tãnãsescu, liderul grupu-

lui PSD. Consilierii PNL s-au ab-
þinut de la vot, considerând cã au
fost trataþi ca „niºte consilieri de
mâna a doua”. „Din respect pen-
tru preºedintele Ion Prioteasa, pen-
tru experienþa domniei sale în ad-
ministaþie, noi, PNL-ul nu face nicio
propunere pentru funcþia de pre-
ºedinte de Consiliu Judeþean, dar
pentru cã am fost trataþi ca niºte
consilieri de mâna a doua nu vom
vota, ne vom abþine”, a declarat
prof. Nicolae Giugea, consilier ju-
deþean, fost prefect de Dolj. În
aceste condiþii, Ion Prioteasa a fost
ales preºedinte al Consiliului Jude-
þean  Dolj cu un numãr de 25 de
voturi. Cu acelaºi numãr de voturi
au fost aleºi ºi cei doi vicepreºe-
dinþi, Alina Tãnãsescu ºi Cosmin
Vasile.

MARGA BULUGEAN

locali – Mihaela Popescu ºi Sabina Calo-
tã, din partea PSD.  Noii consilieri jude-
þeni, 37 la numãr, 25 din partea social-de-
mocraþilor ºi 12 liberali au depus jurãmân-
tul ºi au jurat cã vor lucra doar în interesul
cetãþeanului, care i-a trimis acolo.
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Cercetat penal dupã ce
a fost prins bãut la volan

Conform IPJ
Dolj, miercuri, în
jurul orei 03.45,
poliþiºtii Secþiei 9
Poliþ ie Cetate,
aflându-se în ser-
viciul de patrula-
re prin comuna
Unirea, l-au de-
pistat pe Gigi P.,
de 30 de ani, din
comuna Cetate,
în timp ce con-
ducea un autoturism fiind sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Doljeanul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o con-
centraþie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, ºi a fost
condus la Spitalul Municipal Calafat, unde i s-au recoltat probe
biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii
au întocmit un dosar penal pe numele sãu, sub aspectul sa-
vârºirii infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de cãtre o persoanã sub influenþa bãuturilor al-
coolice, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Doljean condamnat
la închisoare cu executare
pentru infracþiuni rutiere

Miercuri, 22
iunie a.c., în ju-
rul orei 19.30,
poliþiºtii Secþiei 2
Poliþie Ruralã
Breasta au pus în
executare man-
datul de executa-
rea a pedepsei cu
închisoarea emis
de magistraþii Ju-
decãtoriei Craio-
va pe numele lui
Paul Þ., din co-
muna Breasta.
Doljeanul a fost condamnat, printr-o hotãrâre rãmasã definiti-
vã, la 2 ani ºi 4 luni închisoare cu executare în regim de de-
tenþie pentru infracþiuni la regimul circulaþiei. Bãrbatul a fost
încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, dupã
cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Amenzi de peste 16.000 lei
aplicate de poliþiºtii de la Rutierã

Potrivit  IPJ
Dolj, miercuri,
22 iunie a.c., po-
liþiºtii rutieri dol-
jeni au organizat
pe principalele
drumuri cu risc
de producere a
accidentelor ridi-
cat, din judeþ, o
acþiune pentru
conºtientizarea
conducãtori lor
auto cu privire la
importanþa res-
pectãrii normelor
rutiere referitoare la efectuarea depãºirilor, în scopul preve-
nirii accidentelor rutiere. În cadrul acþiunii, poliþiºtii au con-
statat 87 de abateri de naturã contravenþionalã, pentru sanc-
þionarea cãrora, au aplicat amenzi în valoare de peste 16 000
lei. Dintre acestea, 11 sancþiuni au fost aplicate unor condu-
cãtori auto care efectuat depãºiri neregulamentare. De ase-
menea, oamenii legii au reþinut în vederea suspendãrii drep-
tului de a conduce 13 permise de conducere.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au fi-
nalizat cercetãrile ºi au întocmit
rechizitoriul prin care au dispus tri-
miterea în judecatã, sub control
judiciar, a inculpatului Andrei La-
zãr, de 28 de ani, din Craiova ºi în
stare de libertate, a inculpatului
Marian Savu, de 26 de ani, tot din
Craiova, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi port sau folosire
fãrã drept de obiecte periculoase.
Este vorba despre scandalul pe-
trecut la o petrecere organizatã la
Casa Studenþilor din Craiova, în
noaptea de 13 spre 14 februarie
a.c., în urma cãruia Viorel Tudor,
de 34 de ani, din Craiova a ajuns
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, înjunghiat în zona
hemitorace drept. În rechizitoriul
întocmit în cauzã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au reþinut faptul cã: ”în
noaptea de 13/14 februarie a.c.,
în jurul orei 03.10, în timp ce se
aflau în incinta Clubului Casa
Studenþilor din municipiul Craio-
va, unde se desfãºura un specta-
col la care participau aproxima-
tiv 480 de persoane, între incul-
paþii Lazãr Andrei ºi Savu Mari-
an pe de o parte, ºi numiþii Stân-
gã Ionuþ Sebastian, Zidaru Virgil
Alexandru ºi Tudor Cãtãlin Vio-
rel, pe de altã parte, a avut loc o

Andrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei Lazãr, fiu de judecãtoare, deferit justiþiei, fiu de judecãtoare, deferit justiþiei, fiu de judecãtoare, deferit justiþiei, fiu de judecãtoare, deferit justiþiei, fiu de judecãtoare, deferit justiþiei
pentru încãierarea de la Casa Studenþilorpentru încãierarea de la Casa Studenþilorpentru încãierarea de la Casa Studenþilorpentru încãierarea de la Casa Studenþilorpentru încãierarea de la Casa Studenþilor

Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova l-au
trimis în judecatã pe Andrei
Lazãr, fiul judecãtoarei Liliana
Lazãr, care a activat la Secþia
Civilã a Judecãtoriei Craiova
pânã în octombrie 2010, în
prezent fiind la Judecãtoria
Mangalia, pentru comiterea
infracþiunilor de tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi port
sau folosire fãrã drept de
obiecte periculoase. În acelaºi
dosar a mai fost trimis în
judecatã un alt craiovean,
Marian Savu, complicele lui
Lazãr. Este vorba despre
scandalul provocat în noaptea
de 13 spre 14 februarie a.c. la
Casa Studenþilor din Craiova. Aflat în perioada termenului de
încercare, dupã ce a fost condamnat definitiv în octombrie
2015 la 1 an ºi 2 luni de închisoare cu suspendare, Andrei
Lazãr ºi Marian Savu au provocat o altercaþie în timpul cãreia
au înjunghiat un craiovean de 34 de ani. Dosarul este în
camera preliminarã, la Judecãtoria Craiova, iar miercuri, 22
iunie a.c., aceeaºi instanþã a menþinut mãsura controlului
judiciar dispusã de procurori faþã de Lazãr pe 17 februarie a.c.

altercaþie în urma cãreia cei doi
inculpaþi i-au agresat fizic pe cei-
lalþi trei. Actele de violenþã au
tulburat ordinea ºi liniºtea publi-
cã, creând o stare de panicã în
rândul persoanelor care partici-
pau la evenimentul respectiv. În
aceleaºi împrejurãri, inculpatul
Lazãr Andrei l-a lovit pe numitul
Tudor Cãtãlin Viorel (n.r.- 34 de
ani, din Craiova) cu un cuþit în
zona hemitoracelui drept ºi în
zona lombarã dreaptã, cauzându-
i leziuni ce au necesitat pentru
vindecare un numãr de 16 – 18
zile de îngrijiri medicale”.
Andrei Lazãr a fost reþinut
24 de ore

La faþa locului a ajuns un echi-
paj de poliþiºti care l-a gãsit pe cra-
ioveanul înjunghiat, solicitând o
ambulanþã care l-a transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Agresorul însã nu mai era
acolo, fiind identificat ulterior, pe
baza declaraþiilor martorilor ºi ale
victimei. Viorel Tudor a rãmas in-
ternat la unitatea medicalã ºi nu a
depus plângere pentru a se reþine
ºi infracþiunea de loviri ºi alte vio-
lenþe. Pe 16 februarie a.c., dupã
audierea lui Andrei Lazãr, procu-
rorul de caz a emis ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore pe nu-
mele sãu, iar o zi mai târziu l-a
plasat sub control judiciar, mãsu-

rã menþinutã de instanþã, chiar
dacã Lazãr a contestat-o.

Dosarul în care Andrei Lazãr
ºi Marian Savu au fost trimiºi în
judecatã s-a înregistrat la Judecã-
toria Craiova pe 3 iunie a.c., a in-
trat în camera preliminarã, iar pe
7 iunie instanþa a menþinut mãsu-
ra controlului judiciar faþã de pri-
mul dintre inculpaþi, stabilind ca
în termen de 20 de zile cei doi sã
formuleze excepþii cu privire la
rechizitoriu: „Respinge cererea
formulatã de inculpat, prin avo-
cati, de revocare a mãsurii con-
trolului judiciar. În temeiul art.
348 C.p.p. rap. la art. 207 alin.2
ºi alin.4 C.p.p. mentine ca fiind
temeinicã ºi legalã mãsura con-
trolului judiciar dispusã faþã de
inculpatul LAZÃR ANDREI, prin
ordonanþa nr. 1461/P/2016 din
17.02.2016 a Parchetului de pe
lângã Judecatoria Craiova. Dis-
pune comunicarea cãtre inculpa-
þii LAZÃR ANDREI ºi SAVU
MARIAN a copiei certificate a
rechizitoriului nr. 1461/P/2016
din 31.05.2016 al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova ºi
stabileºte termen de 20 de zile,
pânã la care aceºtia pot formula
în scris cereri si excepþii cu privi-
re la legalitatea sesizãrii instan-
tei, legalitatea administrãrii pro-
belor ºi a efectuãrii actelor de
urmãrire penalã. Cu drept de con-
testatie în termen de 48 de ore de
la pronunþare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi, 07.06.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Lazãr a fãcut contesta-
þie, respinsã, însã, pe 13 iunie a.c.,
de Tribunalul Dolj. Mai mult, mier-
curi, 22 iunie a.c., Judecãtoria
Craiova a menþinut mãsura con-
trolului judiciar a inculpatului.
Dupã ce vor analiza tot probato-
riul administrat în cauzã, judecã-
torii vor anunþa când începe pro-
cesul lui Andrei Lazãr.

Nu este însã primul prin care
trece fiul de magistrat. Andrei La-
zãr are la activ mai multe scanda-
luri pe care le-a provocat în Cra-
iova, într-unul din cazuri fiind
condamnat definitiv la 1 an ºi 2
luni de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încer-
care de 3 ani ºi 2 luni (sentinþã
rãmasã definitivã pe 15 octombrie
2015 la Curtea de Apel Bucureºti),
iar într-un alt dosar a scãpat, în
aprilie, de o condamnare la 5 ani
de închisoare cu executare.
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Manevrele cu retragerea de
consilieri de pe liste pe care parti-
dele le-au fãcut în ultimele zile
anunþau, deja, surprize în ºedinþa
de constituire a noului CLM Cra-
iova. Aºa se face cã o uºoarã ten-
siune plutea pe deasupra sãlii, pli-
nã ochi de oameni politici,
membri de partid, funcþionari lo-
cali ºi reprezentanþi ai presei care
se luptau deja cu o cãldurã sufo-
cantã, sala nefiind dotatã cu in-
stalaþie de climatizare.

ªedinþa a început la ora 12.00,
cu intonarea Imnului României,
apoi consilierul Gheorghe Nedeles-
cu – în lipsa decanului de vârstã
Dumitru Otovescu, care a fost
absent motivat, fiind plecat din þarã

- a fost invitat sã conducã prima
parte a ºedinþei. Plenul a fost des-
chis de prefectul de Dolj, Sorin
Rãducan, care a urat succes tutu-
ror în noul mandat ºi a declarat
ºedinþa legal constituitã. Apoi au
început formalitãþile legale pentru
constituirea noului consiliu.

Pentru început a fost desemna-
tã comisia de validare care este
formatã de social-democraþii Bian-
ca Predescu (preºedinte), Alexan-
dru Beþiu, Radu Marinescu ºi Radu
Romeo ºi liberalul Marian Vasile.
Solicitând o pauzã, aceºtia s-au
retras pentru a analiza ºi valida
mandatele consilierilor. Dacã în-
treaga ºedinþã a durat peste douã
ore, mai mult de jumãtate din timp
s-a scurs cu dezbaterile pe margi-
nea validãrii mandatelor. Când au

Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu a depus jurãmântulasilescu a depus jurãmântulasilescu a depus jurãmântulasilescu a depus jurãmântulasilescu a depus jurãmântul
pentru al doilea mandat de primarpentru al doilea mandat de primarpentru al doilea mandat de primarpentru al doilea mandat de primarpentru al doilea mandat de primar

Primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi noii consilieri
ai CLM Craiova au depus, ieri, jurãmântul de cre-
dinþã, începându-ºi astfel mandatele pentru care
au fost aleºi în urma votului din 5 iunie. ªedinþa de
constituire s-a prelungit mult, peste douã ore ºi ju-
mãtate, comisia de validare fiind pusã în situaþia
de a proroga un mandat de ales local. Ca urmare,
actualul consiliu porneºte la drum cu 26 din cei 27
de consilieri, în plus consilierii PNL, simþindu-se
nedreptãþiþi, au ameninþat cã vor ataca în instanþã
toate hotãrârile ce vor fi adoptate de acest consi-
liu pe care îl considerã ilegal constituit.

fost comunicate rezultatele, toate
zvonurile din ultima perioadã s-au
confirmat.

Daºoveanu a renunþat
la mandat, iar Mircea Nãstase

a fost înlãturat
În noul CLM Craiova, au intrat

19 consilieri PSD+UNPR, înce-
pând de la poziþia nr. 2 pe lista elec-
toralã, Mihail Genoiu, ºi pânã la
poziþia nr. 21, Adrian Cosman. Pre-
ºedintele comisiei de validare, Bian-
ca Predescu, a explicat cã lista a
mai coborât o poziþie deoarece Dan
Daºoveanu (poziþia nr. 3) a renun-
þat la mandat, printr-o cerere scri-
sã pe care a depus-o cu o zi în
urmã, miercuri, pe 22 iunie.

Zvonurile s-au adeverit ºi în ceea
ce priveºte componenþa grupului
de consilieri ai ALDE. Comisia a
validat mandatele lui Dumitru Mã-
nescu (poziþia 2 pe lista electoralã
a ALDE) ºi Firmilian Calotã (pozi-
þia nr. 6) ºi a invalidat pe toate ce-
lelalte, inclusiv mandatul profeso-
rului Mircea Nãstase, cel cu care
ALDE a deschis lista electoralã pe
baza cãreia a cerut votul craiove-
nilor la alegerile de pe 5 iunie. Preºe-
dintele comisiei, Bianca Predescu a
explicat cã, în aceste cazuri, man-
datele au fost invalidate deoarece
persoanele au pierdut calitatea de
membri de partid, ALDE retrãgân-
du-le sprijinul politic printr-o adre-
sã de pe 22 iunie, deci tot miercuri.
Ieri, cei doi consilieri ALDE s-au
poziþionat în partea strângã a sãlii,
lângã consilierii PSD.

Pavel Badea
ºi-a scos din joc înlocuitorul
Adevãrata surprizã a provocat-

o, însã, Pavel Badea. Deºi PNL
Dolj a anunþat cã i-a retras spriji-
nul politic – aceeaºi manevrã po-
liticã produsã ºi în cazul ALDE –
Badea a venit totuºi la ºedinþa de
constituire ºi a cerut sã i se vali-
deze mandatul de consilier. Aces-
ta a prezentat ca argument con-
testaþia pe care a înaintat-o struc-
turii centrale a PNL ºi a reuºit ast-
fel sã obþinã amânarea validãrii
unui mandat al PNL, pe care par-
tidul nominalizase ca înlocuitor
pe Doru Câplea.

”Cu privire la validarea man-
datului lui Pavel Badea, aflat pe
poziþia nr. 1 pe buletinul de vot,
respectiv a domnului Câplea
Doru, pe poziþia nr. 7 pe buleti-
nul de vot, pe de o parte existã
înscrisuri depuse de PNL Dolj cu
privire la excluderea domnului
Pavel Badea din rândurile parti-
dului ºi prin care se solicitã va-
lidarea mandatului domnului Câ-
plea Doru, iar pe de altã parte
existã înscrisuri de la conduce-
rea centralã a PNL, prin care se
aratã cã mãsura excluderii a fost
contestatã de cãtre domnul Pa-
vel Badea ºi excluderea devine
executorie dupã o hotãrâre defi-
nitivã a Curþii de Arbitraj PNL.
Vãzând cã suntem în prezenþa
unei probleme interne de partid,
nesoluþionate încã printr-o hotã-
târe definitivã a organelor com-
petente, se supune la vot soluþia
prorogãrii validãrii mandatului
unuia dintre cei doi consilieri,
Pavel Badea sau Câplea Doru,
pânã la adoptarea unei hotãrâri
definitive de excludere din rân-
durile partidului a domnului Pa-
vel Badea”, a precizat consilierul
Bianca Predescu, preºedintele

comisiei de validare.
Consilierii PNL, Marian Vasile

ºi Flauviu Sirop, au insistat sã fie
validat mandatul pentru Doru Câ-
plea, susþinând cã Pavel Badea nu
mai face parte din acest partid ºi
cã, pe de altã parte, PNL nu îºi
permite sã piardã un post de con-
silier. A intervenit ºi secretarul
Primãriei, Ovidiu Mischianu,
care a precizat cã decizia comi-
siei de validare este definitivã ºi
trebuie respectatã. Drept urma-
re, consilierul liberal, Marian
Vasile a spus cã PNL va ataca în
instanþã toate hotãrârile acestui
consiliu, inclusiv hotãrârea pen-
tru validarea primarului, pe con-
siderentul cã noul CLM Craiova
a fost legal constituit.

Mihai Genoiu ºi Adrian Cosman,
noii viceprimari

Tot ieri au fost aleºi ºi cei doi
viceprimari ai Craiovei. PSD-ul
a venit cu douã propuneri, Adri-
an Cosman (în locul lui Dan Da-
ºoveanu) ºi Mihail Genoiu (care
îºi pãstreazã funcþia). Liberalii au

anunþat cã ei nu au de fãcut nici
o nominalizare pentru vicepri-
mari dar cã nici nu vor vota pro-
punerile social-democraþilor.

Votul a fost secret, fiecare
consilier local intrând în cabina
de vot cu un buletin pe care s-
au aflat înscrise cele douã nume.
În total au fost exprimate 25 de
voturi – social-democratul Du-
mitru Otovescu fiind absent, iar
liberalii aflându-se, aºadar, în
minus cu un consilier. Adrian
Cosman a fost ales viceprimar
cu un numãr de 19 voturi, ceea
ce înseamnã cã a fost votat ºi
de un consilier ALDE, pornind
de la ideea cã toþi cei 18 consi-
lieri PSD+UNPR l-au votat.

ÎnMihail Genoiu a fost ales cu
20 de voturi, iar în cazul lui lu-
crurile au fost ºi mai clare.
Luând în calcul cã toþi cei 5 con-
silieri PNL au votat împotrivã,
înseamnã cã toate cele 20 de
voturi ale sale au fost obþinute
din partea colegilor PSD+UNPR,
dar ºi de la cei doi consilieri
ALDE.
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Ziua internaþionalã a refugiaþilor,
sub egida ONU, a anunþat un exod
de 65 de milioane de refugiaþi. Ca-
uzele sunt diverse: schimbãri cli-
matice, degradarea solului, deºer-
tificarea cu impact asupra Siguran-
þei Alimentare ºi apariþia conflicte-
lor. Zonele afectate sunt Etiopia,
Nigeria, Afganistan, Somalia, Siria,
cu un exod de aproximativ 20 de
persoane per minut, forþaþi sã-ºi
pãrãseascã zonele. Organizaþia
Mondialã pentru Migraþie anunþã
venirea în Europa a peste 1 mili-
oan de refugiaþi, deºi cifrele ar pu-

În Dolj, deºertificarea soluluiÎn Dolj, deºertificarea soluluiÎn Dolj, deºertificarea soluluiÎn Dolj, deºertificarea soluluiÎn Dolj, deºertificarea solului
ajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitateajunge o realitate

Conferinþa Internaþionalã a Societãþii
Europene privind Conservarea Solului ºi
a Apei desfãºuratã în intervalul 15 – 18
iunie a.c., la Cluj-Napoca, a avut ca temã
ºi relaþia dintre degradare, deºertifica-
re, siguranþã alimentarã ºi conflict.
Aceasta din urmã problematicã a fost

prezentatã de Oficiul de Studii Pedolo-
gice ºi Agrochimice Craiova, instituþie cu
statut de invitat la dezbateri. Încãlzirea
globalã poate accentua aridizarea solu-
lui ºi deºertificarea în condiþiile scãderii
suprafeþelor irigate, a atras atenþia con-
ducerea OSPA Dolj.

tea fi mult mai mari. Destinaþiile
cãutate sunt statele bogate, precum
Germania ºi Suedia.
Producþii agricole mici

Conducerea OSPA Dolj, prin
ing. Dumitru Meilã, a precizat la
conferinþã cã, obiectivul nostru ca
þarã este sã tratãm urgent proble-
mele locale privind relaþia degra-
darea solurilor – deºertificarea –
siguranþa alimentarã. „Capacitatea
productivã a solurilor, adicã starea
de fertilitate a acestora este condi-
þionatã de o serie de factori pre-

cum: tipul de sol, clima, vegetaþia
ºi omul. Rezerva redusã de humus
din sol existentã pe 4,7 milioane de
hectare face sã obþinem producþii
reduse. Fãrã o intervenþie tehnicã,
materialã, ºtiinþificã, tehnologicã nu
putem mãri producþiile agricole”,
a precizat ing. Dumitru Meilã,
director al Oficiului de Studii Pe-
dologice ºi Agrochimice Craiova.

Ne îndreptãm spre deºertificare
În Dolj, încãlzirea globalã poate

accentua aridizarea solului, deºer-
tificarea, în condiþiile scãderii su-
prafeþelor irigate. „La suprafaþa în
control direct afectatã de secetã,
secetã severã, aridizare, deºertifi-
carea este de 115.500 de ha de
psamosoluri (nisipuri), ºi se mani-
festã puternic în sudul Doljului,
zonã în care clima este destul de
agresivã. Creºterea temperaturii
globale cu 0,6 grade Celsius esti-
matã se adaugã la cea de 0,7 grade
Celsius, ce s-a produs, deja, în anii
anteriori. Încãlzirea globalã vine, la
pachet, cu fenomene extreme, ce
produc pagube pentru agriculturã”,
a mai punctat ing. Dumitru Meilã.

Suprafeþele de psamosoluri – ni-
sipuri beneficiazã de un nivel redus
de precipitaþii, cuprins între 325 l/
mp – 581 l/mp, fiind o zonã de sil-

vostepã ºi cu o temperaturã medie
multianualã de 10,7 grade Celsius –
11 grade Celsius. „Atenþionãm cã,
în viitorul apropiat, clima cu capri-
ciile ei determinã substanþial proce-
sele biologice ale solului ºi, ca re-
zultat, vom avea un sol degradat,
dacã nu intervenim constant ºi raþi-
onal în gestionarea rezervelor de sol
pentru a evita fenomene, ce alungã
oamenii din zonele aride. Putem
evita aceste fenomene prin folosi-
rea raþionalã a solului, a îngrãºãmin-
telor, a apei ºi a intervenþiei omu-
lui”, a avertizat ing. Dumitru Meilã.

Pe cine mai intereseazã
pãmântul

Solul este una dintre cele mai
importante resurse ale civilizaþie,
fiind responsabilã cu hrãnirea po-
pulaþiei. La noi acesta ajunge, din
pãcate, din lipsa unor decizii strate-
gice de lungã duratã, doar o mate-
rie primã fãrã prea mare valoare.
Zone întregi afectate de secetã în
judeþul Dolj scot la ivealã, nu doar
lipsa repunerii în funcþiune a siste-
melor de irigaþii, ci ºi lipsa de in-
vestiþii în îmbunãtãþirea calitãþii so-
lurilor. Din punct de vedere clima-
tic, deºertificarea este urmãritã prin
intermediul staþiilor meteo. Greutã-
þii apar, însã, la monitorizarea feno-
menului de aridizare prin Programul
Naþional privind Realizarea ºi Reac-
tualizarea Sistemului Naþional ºi Ju-
deþean de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã, realizat de O.-
C.P.A judeþene. „Lucrãrile de mo-
nitorizare a calitãþii solurilor nu le
mai efectuãm, pentru cã nu sunt
cuprinse în finanþarea publicã. Au
fost considerate cheltuieli cu inves-
tiþiile ºi au fost tãiate”, ne-a precizat
Dumitru Meilã.

Sute de ani pentru un sol bun
Potrivit specialiºtilor O.S.P.A.

Dolj, în judeþul nostru existã apro-
ximativ 140.000 ha de soluri nisi-
poase sau psamosoluri (cu fertilita-
te redusã). „Dintre acestea, aproa-
pe 85.000 de hectare sunt terenuri
degradate, în general, din cauza re-
laþiei sol-climã ºi a decopertãrii ºi
modelãrii terenurilor care favorizea-
zã deºertificarea”, a menþionat Du-
mitru Meilã. Cele mai problematice
terenuri sunt în arealul Bistreþ – Ciu-
perceni – Piscu Vechi. Aici se ma-
nifestã aºa-numitele nisipuri zburã-
toare, dar ºi în zone întinse din co-
munele de Bulzeºti, Argetoaia. „Un
centimetru de sol bun se creeazã în
300 de ani!”, este avertismentul lui
Dumitru Meilã.
În plinã secetã,
întreabã de sistemele de irigaþii

„Chiar dacã prognozele aratã cã,
în urmãtoarele zile, riscurile de inun-
daþii sunt reduse, perioada de insta-
bilitate meteo, specificã acestei pe-
rioade, va continua. Am cerut tutu-
ror sã rãmânã vigilenþi. Totodatã, am
fost informat cã, în perioada urmã-
toare, poate apãrea risc de secetã ºi
caniculã. Din acest motiv, am ce-
rut Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale sã prezinte sãptãmâ-
na viitoare o informare despre mã-
surile pe care le poate lua Ministe-
rul pentru folosirea sistemelor de
irigaþii, astfel încât sã limitãm posi-
bilele pagube provocate de secetã”,
a declarat prim-ministrul Dacian
Cioloº la finalul videoconferinþei cu
prefecþii, în data de 21 iunie a.c. Mai
e ceva de zis? Nimic, doar cã nu
trebuie sã uitãm cã Sahara a fost,
înainte de a deveni deºertul de azi, o
savanã cu o bogatã vegetaþie tipicã!
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Ce reprezintã ziua de 24 iu-
nie pentru dumneavoastrã, d-le
prof.univ.dr Ion Turculeanu, vi-
cepreºedintele Uniunii Naþiona-
le a Barourilor din România ?

Ziua de 24 iunie a fost aleasã
de Congresul Avocaþilor din
1998, ca fiind ziua avocatului
român. Se prezumã cã la aceastã
datã au fost puse bazele avoca-
turii moderne în România. De
fapt, premizele avocaturii româ-
ne au fost puse, dupã regulamen-
tele organice, care pentru prima
datã fac referire la reglementa-
rea ºi legiferarea profesiei de avo-
cat. Este momentul în care ve-
chiul vechil se transformã în avo-
cat. În 1931 în Þara Româneas-
cã în 1832 în Moldova. Afost o
perioadã de interimat în care a be-
neficiat însã de serviciile logofã-
tului Iordache Golescu, care era
logofãt de dreptãþi, un fel de mi-
nistru al Justiþiei, în aceea vreme
ºi care poate fi asimilat ºi ca pri-
mul decan de Barou. De altfel,
Baroul de Ilfov, pentru cã nu era
Baroul de Bucureºti, atunci  a
avut bazele puse pe regulamen-
tele organice. Ulterior însã, în
1864, pe 6 Decembrie, a fost
adoptatã prima lege modernã de
organizare a profesiei de avocat
în România. Prin aceea lege se
înfiinþa primele trei Colegii de
avocaþi : Colegiul de Ilfov, de Iaºi,
de Dolj, se stabileau centre unde
se dãdeau concursurile pentru
examene. Din fericire, Doljul a
fost întotdeauna un centru puter-
nic al avocaturii.
„Suntem exponenþii dreptului
constiþional la apãrare”

Astãzi, avocaþii mai organi-
zeazã ca în alþi ani evenimente,
conferinþe, dezbateri ?

Sigur cã sunt... Semnalul a
pornit ca întotdeauna de la Co-
misia permanentã a Uniunii Naþi-
onale a Barourilor din România,
a fost un semnal cãtre barourile
din þarã, cãtre membrii sãi, fie-
care barou organizeazã simpo-
zioane, conferinþe, întâlniri, mese
rotunde. Însã, vã spun cu triste-
þe cã nu toatã þara rãspunde aces-
tei cerinþe. Sunt foarte mulþi in-
sensibili ºi rãmân indiferenþi la
promovarea profesiei de avocat.
Dacã mã uit mai atent la barouri-
le din þarã, câte organizeazã
ceva, constat cu tristeþe ºi amã-
rãciune cã sunt foarte mulþi, care
deºi îºi doresc sã ajungã decani
de barouri, nu au niciun fel de ini-
þiativã. Aceºtia sunt convinºi cã
este suficient sã ajungi decan ca
sã poþi sã stai în capul trebii...Din
pãcate, ºi în avocaturã, ca ºi în

Vicepreºedintele UNBR, prof.univ.dr Ion Turculeanu:
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Astãzi, avocaþii din întreaga þarã au mo-

tiv de sãrbãtoare. O vor face prin organiza-
rea de simpozioane, mese rotunde, confe-
rinþe ºi dezbateri. Avocatura în România nu
este o meserie chiar foarte uºoarã, iar din
ce în ce mai mulþi avocaþi renunþã la ea ºi
trec în corpul magistraþilor. Job-ul la stat
conferã o siguranþã ºi un avantaj material

mai mare. Dar unde plasãm noi astãzi avo-
catul în sala de judecatã, care este rolul lui
ºi cu ce probleme se confruntã el ?! Sunt
avocaþii solidari, au acþiuni comune ?!  Avem
avocaþi de succes...unde-i gãsim ?! La toa-
te aceste întrebãri ne-a rãspuns vicepreºe-
dintele Uniunii Naþionale a Barourilor din
România, prof.univ.dr Ion Turculeanu.
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alte domenii a vieþii sociale, se
pune problema doar sã ajungi, iar
când ai ajuns, e suficient cã eºti
ºef ºi nu mai faci nimic. Dar, dacã
eºti ºef trebuie sã mai ºi organi-
zezi ceva. Acesta este un moment
când se poate atrage atenþia asu-
pra profesiei de avocat, profesie
care  toatã lumea beneficiazã,
hulitã dar  în acelaºi timp nece-
sarã  fãrã de care societatea nu
poate trãi. Suntem exponenþii
dreptului constiþional la apãrare
ºi suntem singurii care-l apãrãm
pe cetãþean în faþa agresiunilor
care vin fie din partea mediul pri-
vat, fie de la instituþiile statului.

Cu ce probleme vã confrun-
taþi dumneavoastrã, avocaþii,
mai exact... ? ªi cum rãspun-
deþi, cum reacþionaþi la aceste
probleme ?!

Aº putea spune cã avocatura
românã nu este strãinã de frã-
mântãrile profesiei din întrega
lume. Din pãcate, la frãmântãrile
acestea care se produc în întrea-
ga lume, în România se mai adau-
gã agresiunea la care avocatura
este mereu supusã de instituþiile
publice. Când spun acest lucru,
mã refer la recentele discuþii care
au apãrut în mass-media, ajun-
gându-se pânã la a se pronunþa
chiar premierul României ºi mi-
nistrul Justiþiei, cu privire la pro-
iectul noii legi a avocaturii. Pro-
iect care avea darul de a oferi o
superimunitate avocaþilor. O temã
falsã...care a fost demontatã ºi
prin prisma întâlnii iniþiate de con-
ducerea UNPR-ului a avut-o cu
Raluca Prunã, ministrul Justiþiei
care a recunoscut cã punctul sãu
de vedere a fost prezentat fãrã a
cunoaºte în totalitate proiectul
legii. De fapt acest proiect ce
prevede. Are o singurã prevede-
re care a nãscut aceastã discu-
þie ºi anume, aceea cã, „nicio
formã de exercitare a profesiei
de avocat nu poate fi percheziþi-
onatã fãrã prezenþa decanului”.
De ce vorbim de superimunitate
?! Nu este niciun fel de superi-
munitate. Lucrurile s-au lãmurit
ºi legea a trecut de Comisia Ju-
ridicã a Camerei Deputaþilor, fãrã
niciun fel de probleme, pentru
cã atunci când citeºti ºi cunoºti
poþi sã ºi vorbeºti...
„Cred cã este nevoie de mai
multã solidaritate”

Dar sã fim mai expliciþi...de
ce sã se facã percheziþii doar în
prezenþa decanului baroului ?

Vreau sã vã spun un lucru...ac-
tivitatea pe care o desfãºoarã avo-
catul nu este una oarecare. Sun-

tem singurii care protejãm inte-
resele cetãþenilor ºi singurii care
garantãm dreptul la apãrare. În-
chipuiþi-vã cã în biroul decanu-
lui, în fiecare formã de exerci-
tarea a profesiei, nu sunt numai
informaþii care privesc doar o
anumitã persoanã, pentru care
se face percheziþia. Noi nu vor-
bim acum de percheziþia pentru
fapte sãvârºite de avocat, ci de
percheziþia pentru fapte sãvâr-
ºite de clienþii avocaþilor. Dacã
vorbim de fapte sãvârºite de avo-
caþi, atunci nimeni nu îºi pune
problema sã se opunã unei per-
chezii. Recent CEDO a primit
douã decizii, una este chiar din
15 iunie a.c, în care se vorbeº-
te despre depãºirea limitelor
apãrãrii ºi se trece de la apãrare
la complicitate, perecheziþia
este legalã ºi nu încalcã în nici-
un caz dreptul avocatul ºi nu
încalcã aceastã protecþie care
se numeºte apãrarea secretului
profesional. Iatã cã nu se vor-
beºte despre fapte sãvârºite de
cãtre avocat, ci de fapte sãvâr-
ºite de cãtre clientul avocatului
ºi atunci este necesarã prezen-
þa decanului.

Dar totuºi în legislaþia mul-
tor þãri europene acest aspect este
stipulat de mai mult timp, nu
este o noutate absolutã...

Dar nici acest aspect nu este
un lucru nou. Trebuie sã asigu-
rãm fidelitatea  faþã de ceilalþi
clienþi, pentru cã astãzi, perche-
ziþia prevede sã se ridice calcu-
latoare, cu informaþii stocate de-
spre toþi clienþii pe care îi are un
avocat ºi atunci secretul profe-
sional este încãlcat. Pe de altã
parte, în multe state europene
existã deja aceastã prevedere,
însã, din lipsã de informare sau
mai degrabã a manipulãrii a dus
la aceastã discuþie, care mai târ-
ziu s-a vãzut cã a fost o discuþie
inutilã. Noutatea legii nu contea-
zã numai în asta, ea trebuie adap-
tatã anului în care trãim ºi a
mediului în care trãim. Legea
noastrã este fãcutã în 1995, în
2007 am intrat în Uniunea Eu-
ropeanã. Multe lucruri nu mai
converg  cu legislaþia europea-
nã. Eram la început în 1995, la
începutul unei democraþii pe care
nu am înþeles-o nici pânã astãzi.
Aºa cã era nevoie de o nouã lege,
care sã arate progresul pe care
oamenii l-au fãcut nu numai in-
telectual ºi clienþii lor ºi atunci
este necesarã aceastã lege. Mie
îmi pare rãu cã instituþii ale sta-
tului au apucat sã vorbeascã îna-
inte sã se informeze.

Ce înseamnã un avocat de
succes...avem în Craiova avocaþi
de succes ?!

Sigur cã avem ºi în Craiova
avocaþi de succes, dar am rugã-
mintea sã nu comparaþi avocaþii
din trecut cu cei din prezent, pen-
tru cã în trecut era un numãr mic
de avocaþi, erau alte reglementãri,
alte coduri. Astãzi, noile coduri
au limitat prezenþa avocatului ºi
aportul lui. ªi vã reamintesc cã
acest Cod de Porcedurã Penalã a
fost amendat de foarte multe ori
de cãtre CCR,  pentru cã foarte
multe dispoziþii prevedeau cã pro-
cesul se desfîãºura în absenþa
avocatului ceea ce este inadmisi-
bil. Existã avocaþi de succes, dar
nu poþi sã fii un avocat de suc-
ces într-o þarã sãracã, cum este
România. Ne strãduim sã intro-
ducem în lege o dispoziþie prin
care sã nu avem, nu ºtiu dacã
sunt, dar sã nu avem ofiþeri cu
acoperire a serviciilor secrete, o
lege similarã cu a magistraþilor.
În aceste vremuri tulburi nu sã
gãsiþi avocaþii de succea pe care
îi întâlniþi în Delavrancea sau în
Ionel Teodoreanum, dar Baroul
Dolj a avut întotdeauna avocaþi
de succes. Dar ca sã fii un avo-
cat social, condiþiile sociale ar
trebui sã fie oricum altele...
Cred cã este nevoie de mai
multã solidaritate

De ce unii avocaþi renunþã la
avocaturã ºi se fac magistraþi ?!

Dacã mergeþi la Facultatea de
Drept, veþi vedea cã foarte puþini
vor sã se facã avocaþi. Excepþii-
le...majoritatea  merge cãtre ma-
gistraturã sau  cãtre ºcoala naþi-
onalã de grefieri. De ce ? pentru
cã statul îþi asigurã o poziþie so-
cialã ºi o condiþie materialã des-
tul de bogatã care sã-þi asigure
un trai decent chiar dacã eºti la
vârstã fragedã. Avocatura nu îþi
garanteazã nimic. În avocaturã
rãzbeºti prin propriile forþe. În
primii ani cu ajutorul celui care
þi-a fost îndrumãtor, maestru,
ulterior însã o vei lua pe cont pro-
priu ºi vei vedea rezultatea abia
peste 20 de ani. Dacã ai aceastã
rãbdare poate o sã ajungi un avo-
cat de succes, dar nimeni nu îþi
garanteazã acest lucru. Dar dacã
îþi doreºti cu adevãrat, nimic nu
te opreºte sã ajungi  un avocat
de succes.

 Avocaþii sunt solidari...exis-
tã aceastã solidaritatea de breas-
lã în rândul avocaþi români, am
vãzut-o la avocaþii sârbi...?!

Cred cã este nevoie de soli-
daritate în corpul avocaþilor, so-
lidaritate care nu se remarcã. Îmi
spuneaþi care sunt metodele prin
care avocaþii ºi-au apãrat presti-
giul ºi interesul când a apãrut
noua lege. ªi atunci s-a vãzut o
lipsã de solidaritate. Unii au luat-
o pe cont propriu, alþii s-au li-
mitat la a da declaraþiii. Poate a
fost ºi vina conducerii centrale
a barourilor, pentru cã nu a fost
o atitudine unitarã care ar fi dus
la o solidarizare a corpului pro-
fesional,. Fãrã solidaritate nu
poate profesia sã se impunã în
viaþa socialã. Cred cã este ne-
voie de mai multã solidaritate.
Dar înainte de solidaritate este
nevoie de conºtientizarea fap-
tului cã avocaþii nu sunt numai
avocaþi în sala de judecatã, ci
ºi în societatea civilã. Din pã-
cate, nu vãd în societatea civilã
luãri de cuvânt ale avocaþilor în
ceea ce priveºte respectarea
modului deosebit a vieþii priva-
te ºi libertãþilor fundamentale ale
omului. Lucrurile acestea ar tre-
bui sã le facã în primul rând
avocaþii, iar avocaþii sunt din
pãcate, foarte puþin prezenþi în
viaþa comunitãþii.

Ce le transmiteþi colegilor
dumneavoastrã astãzi, într-o zi
atât de importantã ?!

Le doresc sã facã acest lucru
pentru cei care apeleazã la ei cu
mare încredere ºi sã o facã pen-
tru viitorul acestei þãri. Nu tre-
buie sã o facã neapãrat pentru a
dobândi ceva avantaje materia-
le, ci pentru cã profesia aceasta
este mai înainte de toate  o pro-
fesiunede conºtiinþã. Mai mult
decât atât, avem obligaþia ºi da-
toria faþã de locul unde am rea-
lizat ceva. Dacã nu putem sã
dãm material, atunci sã dãm ceva
prin atitudinea pe care o avem
ca ºi membrii marcanþi ai comu-
nitãþii noastre.

Vã mulþumesc frumos pen-
tru interviul acordat. Redacþia
ziarului Cuvântul Libertãþii vã
ureazã dumneavoastrã ºi cole-
gilor dumneavoastã, avocaþi
din Craiova ºi nu numai, mul-
tã putere de muncã ºi succes în
aceastã minunatã profesie !
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De ieri, la Cra-
iova copiii din ci-
clul primar ºi gim-
nazial au o alterna-
tivã la sistemul de
învãþãmânt public,
prin inaugurarea
primei instituþii de
ºcolarizare bilingv,
din Craiova: ªcoa-
la Româno-Brita-
nicã. „Este o insti-
tuþie de învãþãmânt
primar ºi gimna-
zial, care , suntem
convinºi, cã va fi un model educaþional britanic ce va completa cu suc-
ces curricula naþionalã româneascã. Principiile ce stau la baza dezvoltãrii
acestei ºcoli vizeazã crearea unui cadru adecvat de învãþare ºi creionarea
unui proces educaþional coerent, bazat pe predare ºi evaluare diferenþia-
tã. Astfel, absolvenþii noºtri nu doar cã vor excela în cadrul examenelor
naþionale pe care le vor avea de susþinut sau în testãrile periodice „Cam-
bridge English”, dar vor avea performanþe ºi mai departe  ”, a spus  Cris-
tina Catanã Bucã, managerul ªcolii Româno- Britanice.

CRISTI PÃTRU

Peste 600 de cereriPeste 600 de cereriPeste 600 de cereriPeste 600 de cereriPeste 600 de cereri
pentru învãþãmântul profesionalpentru învãþãmântul profesionalpentru învãþãmântul profesionalpentru învãþãmântul profesionalpentru învãþãmântul profesional

Este aproape
de finalizare data
de înscriere (24
iunie) a absol-
venþilor de clasa
a VIII-a, în în-
vãþãmântul pro-
fesional de trei
ani. Pânã la
aceastã datã, 23
iunie, sunt cen-
tralizate peste
600 de cereri, iar
la douã instituþii
de învãþãmânt s-
a depãºit numãrul locurilor disponibile. „Avem douã cazuri , la Liceul
Tehnologic „Horia Vintilã” din Segarcea ºi la Liceul Tehnologic „Con-
stantin Nicolãescu Plopºor” din Pleniþa, fiind nevoie de o probã supli-
mentarã de admitere, aºa cum stipuleazã metodologia. Dar altceva cred
cã este de menþionat. La aceste examene se pot înscrie ºi elevi care nu
au împlinit 18 ani ºi nu sunt prinºi într-o formã de învãþãmânt, dar sunt
absolvenþi ai clasei terminale de gimnaziu. Pe 24 iunie se va finaliza în-
scrierea ºi, dupã aceastã datã, putem vorbi de ceea ce se va întâmpla”, a
precizat prof. Simona Ciulu, inspector pentru învãþãmântul tehnologic
ºi profesional, din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Penitenciarul Cra-
iova organizeazã în
data de 28 iunie a.c,
între orele 13.00 –
15.00, “Ziua Porþilor
Deschise”.  Persoa-
nele interesate
(membrii de familie
sau apartinatori ai
persoanelor private
de libertate, ONG-
uri, institutii partene-
re ºi reprezentantii
societatii civile) vor
putea vizita mai multe locuri  din incinta instituþiei ºi se vor putea informa
de la specialiºtii care îi vor însoþi, cu privire la activitãþile ºi programele în
care sunt angrenate persoanele private de libertate.

Accesul în unitate va fi permis în baza unui act de identitate valabil
(carte de identitate, buletin de identitate, paºaport), persoanele vizitatoare
urmând sã se conformeze regulilor ce privesc accesul în locul de deþine-
re.  Persoanele cu vârsta sub 14 ani vor avea acces pe baza certificatului
de naºtere ºi doar însoþite de persoane adulte.

În fiecare an, la 29 iunie, Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor
sãrbãtoreºte „Ziua lucrãtorului de penitenciare”, sub patronajul spiritual
al Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, ocrotitorii sistemului. Sediul Peniten-
ciarului Craiova se aflã pe strada Vasile Alecsandri nr. 89.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanþilor organi-
zaþiei ce apãrã drepturile pacienþi-
lor, “mii de medicamente vor fi
retrase din România, sute de mii
de cutii ºi flacoane iau calea ex-
portului, în vreme ce autoritãþile nu
iau nicio mãsurã ºi nu comunicã
public nici mãcar datele”.

Conform unor informaþii oficia-
le transmise de Ministerul Sãnãtã-
þii, condus la vremea aceea de dr.
Patriciu Achimaº Cadariu, Came-
rei Deputaþilor, un numãr de 1.534
de medicamente vor fi retrase de
producãtori de pe piaþã (fiind tri-
mise notificãri Agenþiei Naþionale
a Medicamentului). Dintre acestea,
un numãr de 313 nu au o altã vari-
antã de tratament disponibilã.

COPAC a prezentat o listã cu
medicamentele care lipsesc

Potrivit COPAC, acelaºi docu-
ment realizat de Ministerul Sãnã-
tãþii aratã “o listã impresionantã de
medicamente importante care
pleacã la export”. Printre exem-
plele gãsite de organizaþia de pa-

Pacienþii cer mãsuri de urgenþã în cazulPacienþii cer mãsuri de urgenþã în cazulPacienþii cer mãsuri de urgenþã în cazulPacienþii cer mãsuri de urgenþã în cazulPacienþii cer mãsuri de urgenþã în cazul
medicamentelor care lipsesc de pe piaþãmedicamentelor care lipsesc de pe piaþãmedicamentelor care lipsesc de pe piaþãmedicamentelor care lipsesc de pe piaþãmedicamentelor care lipsesc de pe piaþã

Conform Legii nr.319/2006 ºi
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/
2000, privind mãsurile ce pot fi
aplicate în perioadele cu tempera-
turi extreme – peste 37 de grade,
în trei zile consecutive sau depã-
ºirea pragului de 80 de unitãþi în
ceea ce priveºte indicele de tem-
peraturã-umiditate, pe o singurã zi,
angajatorii sunt obligaþi sã ia mã-

Inspectorii de muncã verificã condiþiileInspectorii de muncã verificã condiþiileInspectorii de muncã verificã condiþiileInspectorii de muncã verificã condiþiileInspectorii de muncã verificã condiþiile
de lucru ale salariaþilor de peste totde lucru ale salariaþilor de peste totde lucru ale salariaþilor de peste totde lucru ale salariaþilor de peste totde lucru ale salariaþilor de peste tot

În România, tratamen-
tul a devenit pentru
pacienþi o misiune aproa-
pe imposibilã. În aceste
condiþii, Coaliþia Orga-
nizaþiilor Pacienþilor cu
Afecþiuni Cronice din
România atrage atenþia
din nou asupra situaþiei
extrem de grave a lipsei
medicamentelor.

Conform legislaþiei , Inspectoratul Teritorial de Muncã
Dolj a demarat, prin specialiºtii pe care îi are, o serie de
verificãri ºi, acolo unde putea fi cazul, se puteau acorda ºi
amenzi sau avertismente. Este vorba de legislaþia cu privi-
re la asigurarea mãsurilor de siguranþã pentru protejarea
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã a salariaþilor.

suri corespunzãtoare pentru pro-
tejarea sãnãtãþii angajaþilor. Sunt
câteva puncte care trebuie atinse
de cãtre manageri: reducerea in-
tensitãþii ºi ritmului activitãþilor fi-
zice; asigurarea ventilaþiei la locu-
rile de muncã; alternarea efortului
dinamic cu cel static; asigurarea
apei minerale adecvate (2-4 litri/
persoanã/schimb); echipament in-

dividual de protecþie adecvat; asi-
gurarea de duºuri, etc. „Chiar din
prima zio, ºi vorbim de 22 iunie,
când au fost temoeraturi ridicate,
dar s-a depãºit ºi indicele de tem-
peraturã – umiditate, am mers în
verificãri. Au fost ºase societãþi
comerciale  controlate, la douã din-
tre ele, din domeniul construcþii-
lor, fiind observate câteva deficien-
þe, prin neasigurarea, pentru an-
gajaþi, a cantitãþilor de apã cu sã-
ruri minerale. Joi, 23 iunie, con-
troalele au fost intensificate, peste
zece societãþi economice fiind ve-
rificate. Am gãsit la mai mulþi
agenþi economici îndeplinirea mã-
surilor de prevenire, în sensul cã
îºi fãcuserã, din timp, stocul de
apã necesar ºi-ºi puseserã la punct
ºi celelalte metode de preîntâmpi-
nare a unor situaþii periculoase. La
societãþile din domeniul confecþii-
lor, s-a ºi restructurat programul
de lucru. Atragem atenþia cã sub
aceastã incidenþã a legii sunt ºi
muncile sezoniere, cu precãdere
cele din agriculturã. Facem un apel
cãtre toþi angajatorii sã ia toate
mãsurile necesare pentru ca viaþa
salariaþilor sã nu fie pusã în peri-
col”, a precizat  Cãtãlin Moho-
ra, inspector ºef al Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

cienþi se numãrã: Adalat (22500
cutii/flacoane plecate) pentru tra-
tamentul hipertensiunii arteriale,
Amaryl pentru tratamentul diabe-
tului zaharat de tip 2 (5297 cutii),
Ampicilina (4800 cutii), Arcoxia
(28202), Azarga pentru tratamen-
tul glaucomului (7262), Baraclu-
de pentru tratamentul Hepatitei B
(2373), Betaloc(r)zok pentru tra-
tamentul hipertensiunii (20967),
Copaxone pentru tratamentul scle-
rozei multiple (730), Kepra pen-
tru tratamentul epilepsiei (3821),
Mabtera pentru tratamentului Lim-
fonului non-Hodkin (98), etc.,

“Am semnalat acest lucru din
1 martie, am tras nenumãrate sem-
nale de alarmã, iar Guvernul Ro-

mâniei nu a întreprins absolut ni-
mic. Mai mult, aceste documente
nu ne-au fost prezentate nicioda-
ta deºi le-am cerut în nenumãrate
ori. Situaþia este echivalentã cu o
catastrofã ºi totuºi nu se ia nicio
mãsurã. Coaliþia Organizaþiilor Pa-
cienþilor cu Afecþiuni Cronice din
Romania (COPAC) solicitã ferm
pentru ultima datã autoritãþilor, fac-
torilor de decizie din sãnãtate ºi
politicienilor sã acþioneze pentru
a limita acest dezastru ºi pentru a
da o ºansã la viaþã ºi la tratament
pacienþilor români”, a declarat
Radu Gãnescu, preºedintele Coa-
liþiei Organizaþiilor Pacienþilor cu
Afecþiuni Cronice din România.

RADU ILICEANU
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Potenþialul candidat republican la pre-
ºedinþia SUA, Donald Trump, a acuzat-o
pe adversara sa democratã, Hillary Clin-
ton, de corupþie. “Hillary Clinton probabil
este cea mai coruptã persoanã care a în-
cercat vreodatã sã devinã preºedinte al
Statelor Unite”, a declarat Donald Trump.
Politicianul republican susþine cã, în cali-
tatea de secretar de Stat, Hillary Clinton a
gestionat bugetul ca pe un “fond specula-
tiv personal”. În plus, susþine Donald
Trump, Fundaþia Clinton ar fi reuºit sã
influenþeze prin donaþii politica externã a
SUA coordonatã de Hillary Clinton. “Sin-
gurul lucru oferit astãzi de Donald Trump
sunt minciuni, ipocrizie ºi teorii ale con-
spiraþiei”, a reacþionat Glen Caplin, un

Kim Jong-un:

Avem capacitatea

de a-i ataca

pe americani

în teatrul

de operaþiuni

din Pacific
Liderul nord-coreean, Kim

Jong-un, a spus, în urma
supravegherii lansãrii unei
rachete balistice cu razã
medie de acþiune, cã þara sa
are acum capacitatea de a
ataca teatrul american de
operaþiuni din Oceanul
Pacific, a anunþat presa
oficialã. Testul a fost încoro-
nat de succes fãrã a pune în
pericol sigutanþa þãrilor
vecine, a anunþat agenþia de
stat KCNA. “Avem cu sigu-
ranþã capacitatea de a-i ataca
într-un mod complet ºi
practic pe americani în
teatrul de operaþiuni din
Pacific”, a spus Kim, citat de
KCNA. Miercuri, Coreea de
Nord a efectuat un nou test
balistic, primul dupã cel din
luna aprilie, lansând douã
rachete cu razã medie de
acþiune, conform oficialilor
militari sud-coreeni ºi ameri-
cani. Prima lansare a eºuat,
racheta zburând aproximativ
150 de kilometri, înainte de a
se prãbuºi în mare. Un
comunicat al Statului Major
sud-coreean a anunþat cã
racheta, care a fost lansatã
miercuri dimineaþa din zona
oraºului Wonsan, pe coasta
de est a Coreei de Nord, a
fost un eºec. Lansatã câteva
ore mai târziu, cea de-a doua
rachetã a zburat aproximativ
400 de kilometri, au declarat
oficialii sud-coreeni, care
suspecteazã cã ambele rache-
te lansate au fost de tipul
Musudan, care teoretic ar
avea o razã de acþiune de
3.500 de kilometri.

Norvegia ar putea

trimite efective

militare în Siria
Norvegia analizeazã posibi-

litatea de a trimite trupe în
Siria, inclusiv forþe speciale, a
anunþat Guvernul de la Oslo,
citat de site-ul agenþiei de
presã Reuters. Anunþul a fost
fãcut dupã ce Parlamentul
Norvegiei a aprobat misiunea
militarã. Guvernul de la Oslo
planificã trimiterea a 60 de
militari în Iordania, vara
aceasta, pentru pregãtirea ºi
susþinerea militanþilor sirieni
împotriva grupului terorist
Stat Islamic. Alþi 120 de
militari norvegieni au fost
trimiºi în Irak pentru a
antrena forþele militare
irakiene ºi kurde în lupta
contra SI, în nordul Irakului.

Iniþiativa angajaþilor Departa-
mentului de Stat de a-i cere pre-
ºedintelui Barack Obama -printr-
un mecanism special destinat
criticilor constructive- o inter-
venþie militarã contra regimului
Bashar al-Assad reflectã starea
de nemulþumire faþã de aborda-
rea privind conflictul sirian, con-
form New York Times. Zeci de
funcþionari din cadrul Departa-
mentului de Stat american i-au
cerut sãptãmâna trecutã preºe-
dintelui Barack Obama sã apro-
be bombardamente punctuale
asupra regimului Bashar al-As-
sad, susþinând cã aceasta este
singura modalitate de a învinge
reþeaua teroristã Stat Islamic.
Cei 51 de funcþionari din cadrul
Departamentului de Stat au sem-
nat un memorandum intern în
care afirmã cã regiunea Orien-
tul Mijlociu este “afectatã grav”
de conflictul militar din Siria.
“Suntem funcþionari ai Departa-
mentului de Stat implicaþi în di-
verse moduri, în ultimii cinci ani,
în reacþia Administraþiei SUA la
criza din Siria. În pofida, efor-
turilor secretarului de Stat de a
limita violenþele ºi a gãsi o solu-

purtãtor de cuvânt al lui Hillary Clinton.
În altã ordine de idei, Donald Trump a
anunþat sãptãmâna aceasta cã mai are mai
puþin de 1,3 milioane de dolari cash pen-
tru finanþarea campaniei. Perspectivele lui
Trump pentru finalizarea campaniei aratã
din ce în ce mai negre având în vedere
ritmul în care reuºeºte sã strângã bani,
dupã cifrele publicate luni. Suma de 1,3
milioane de dolari nu pare foarte micã, însã
când ne uitãm la bugetul disponibil pentru
Hillary Clinton, de 42 de milioane de do-
lari, diferenþele se observã. Hillary a reu-
ºit sã strângã mult mai mulþi bani, ceea ce
ar putea sã o ajute sã îl învingã pe Trump
încã dinaintea începerii cursei oficiale.
Pentru a vedea dificultãþile financiare în

care se aflã Trump, putem compara bu-
getul sãu actual de campanie cu cel al lui
Ted Cruz sau Ben Carson. Spre exemplu,
Ted Cruz are un buget de 6,8 milioane de
dolari, iar Carson, chirurgul care a ieºit
din cursã în martie, avea 1,7 milioane de
dolari. Pe lângã lipsa finanþãrii, Donald
Trump a avut de gestionat ºi criza gene-
ratã de demisia lui Corey Lewandowski,
directorul sãu de campanie. “Echipa poli-
ticã a lui Donald Trump, care a atins un
record de aproape 14 milioane de voturi
într-un scrutin intern republican, a anun-
þat astãzi cã domnul Corey Lewandowski
nu va mai lucra pentru aceastã campanie”,
a declarat luni purtãtorul de cuvânt al can-
didatului republican, Hope Hicks.

þie politicã, credem cã nu ne vom
putea atinge obiectivele dacã nu
includem folosirea forþei milita-
re ca opþiune pentru a impune
încetarea ostilitãþilor ºi pentru a
forþa regimul sirian sã accepte
condiþiile armistiþiului ºi sã ne-
gocieze o soluþie politicã”, se
aratã în memorandumul semnat
de 51 de angajaþi ai Departamen-
tului de Stat. “Abuzurile siste-
matice comise de Bashar al-As-
sad împotriva poporului sirian
reprezintã principala cauzã a in-
stabilitãþii care continuã sã afec-

teze Siria ºi regiunea mai largã.
(...) Credem cã ar fi utilã o abor-
dare americanã mai activã din
punct de vedere militar în Siria,
axatã pe atacuri cu rachete de
croazierã ºi pe componenta ae-
rianã, situaþie care ar stimula
procesul diplomatic coordonat
de Statele Unite ºi ar oferi susþi-
nere Grupului Internaþional pen-
tru Susþinerea Siriei”, se preci-
zeazã în memorandum, conform
unei copii obþinute de cotidianul
The New York Times. “În con-
textul unui conflict soldat cu

peste 400.000 de morþi, dat fi-
ind cã sute de mii de oameni riscã
sã fie vizaþi de operaþiunile regi-
mului ºi cu 12 milioane de oa-
meni care ºi-au pãrãsit casele,
dintr-o populaþie de 23 de mili-
oane, apreciem cã raþiunea mo-
ralã în sensul opririi morþii ºi su-
ferinþei în Siria, dupã cinci ani
de rãzboi brutal, este evidentã ºi
incontestabilã”, subliniazã func-
þionarii Departamentului de Stat
în memorandumul trimis preºe-
dintelui Barack Obama. Memo-
randumul a fost trimis prin in-
termediul mecanismului numit
“canal de comunicare a opinii-
lor critice”, un instrument creat
în timpul Rãzboiului din Vietnam
pentru a permite exprimarea cri-
ticilor politice constructive în
cadrul Administraþiei SUA. Con-
form definiþiei oficiale, “canalul
de comunicare a opiniilor criti-
ce” constituie “un mecanism po-
litic important rezervat transmi-
terii perspectivelor critice ºi opi-
niilor alternative privind abordãri
oficiale de politicã externã, dacã
nu pot fi transmise în mod com-
plet ºi la timp prin proceduri ºi
modalitãþi clasice”.
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RECOMANDÃRI TV
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Asasinul invizibil

Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

Jami ºi iubitul ei Corey, doi
liceeni din Texarcana, se
refugiazã pentru un moment
de intimitate într-o zonã
izolatã de la marginea împã-
duritã a oraºului. La scurt
timp dupã ce parcheazã,
sunt atacaþi de un bãrbat
mascat care îl ucide pe bãiat,
în timp ce fata reuºeºte sã
scape cu viaþã. Însã acesta e
doar începutul unei serii de
crime ce va îngrozi oraºul în
urmãtoarele zile.

Viespea verde

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 00:00

În comedia de mare acþiune 3D a
lui Michel Gondry, The Green
Hornet, Britt Reid (Seth Rogen)
este fiul celui mai mare magnat
media din Los Angeles, care
duce o existenþã fãrã griji, având
ca singurã preocupare distracþia
- pânã când tatãl sãu (Tom Wil-
kinson) moare în mod misterios,
lãsându-i moºtenire lui Britt
vastul sãu imperiu media. Împre-
unã cu noul sãu prieten, Kato
(Jay Chou), unul dintre angajaþii
teribil de inventivi ai tatãlui sãu...

Condamnat pe nedrept

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:30

Calvin Willis a petrecut mai bine
de 20 de ani în închisoare,
condamnat pe nedrept pentru
violul unei fete de 10 ani. Con-
vinsã de nevinovãþia clientului
sau, Janet, secretara unui
avocat, munceºte neobositã ca
sã se faca dreptate.
Regia:
Tom McLoughlin
Cu:
Julia Ormond, Mahershala Ali

VINERI - 24 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Mãiastra cu arnici
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Discover România
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Ediþie specialã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 FILLER
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Jurnal Euro
00:15 Ucigaºul din umbrã
1995, SUA, Dramã, Romantic
02:00 Sport
02:15 Telejurnal
03:05 Rezistenþa prin cultura
03:55 M.A.I. aproape de tine
04:20 Zon@
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
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
14:00 5 minute de ºtiinþã
14:10 5 minute de istorie
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 Mãiastra cu arnici
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Casa Buddenbrook
2008, Dramã
21:50 5 minute de istorie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Poveste din Bronx
1993, SUA, Crimã, Dramã
00:30 Visul DADA al unor nopþi

de varã
01:30 Deportaþii
02:30 Portret In Memoriam

ªtefan Bãnicã
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice

TVR 2

07:20 Sexul, batã-l vina!
09:00 Eu sunt Sam
11:10 Falsificatorul
12:50 Lucas, spaima furnicilor
14:20 Rãzboiul nasturilor
16:10 Nu vom avea niciodatã

Parisul
17:45 Filme ºi vedete - VIII, Ep. 26
18:20 Sexul, batã-l vina!
20:00 Go with Me
21:30 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
23:30 Asasinul invizibil
00:55 Yasmine
02:40 Hãrþi cãtre stele

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
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
00:00 Viespea verde 3D
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Comoara naþionalã (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
04:30 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (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 eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 A 19-a soþie (R)
13:45 Ultima aventurã (R)
16:15 La bloc
18:30 Condamnat pe nedrept
20:30 Oraºul corupt
22:45 Capcanele tinereþii
01:00 Oraºul corupt (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Lecþii de viaþã (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 Minus 25 grade

2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie

23:00 Poftiþi pe la noi! (R)

02:00 Observator (R)

02:45 Observator special (R)

03:15 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

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 Adevãrul Live

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 La TV (R)

2015, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Grãbeºte-te încet

1981, România, Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 La TV

2015, Comedie

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

03:30 Dosarele DNA (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

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

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

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

2016
19:00 Local Kombat Craiova:''

Scapã cine poate''
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Snooker
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Craiova:''

Scapã cine poate''
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 24 iunie - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,5179 ............. 45179
1 lirã sterlinã................................5,8884....................58884

1 dolar SUA.......................3,9699........39699
1 g AUR (preþ în lei)........161,6864.....1616864

Cursul pieþei valutare din 23 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ziua Independenþei:

Renaºterea

Ora: 17:30 (3D); 20:30 (3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

Cu: Vivica A. Fox, Maika Monroe, Liam
Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman

Regizor:Roland Emmerich

În cãutarea
lui Dory

Ora: 15:30 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie

Cu: Ellen DeGeneres, Albert Brooks,
Diane Keaton

Regizor: Andrew Stanton, Angus MacLane

RECOMANDÃRI TV
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Fantastic 4

Se difuzeazã la HBO, ora 21:45

Cei Patru Fantastici, o relansa-
re contemporanã a uneia dintre
cele mai longevive echipe
Marvel, are în centru patru
renegaþi care se teleporteazã
într-un univers alternativ ºi plin
de pericole, unde suferã modi-
ficãri fizice dramatice. Vieþile
lor se schimbã ireversibil, iar
echipa trebuie sã înveþe sã-ºi
stãpâneascã noile ºi uimitoare-
le abilitãþi ºi sã colaboreze
pentru a salva Terra de o teribi-
lã ameninþare.

O iubire perfectã

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 12:45

Tess a crezut cã a gãsit
sufletul pereche pentru fiica
ei, cu ajutorul unui serviciu
matrimonial online. Dar
încercãrile mamei de-a face
pe Cupidon o iau complet
razna, atunci când ea însãºi
se îndrãgosteºte de "bãrba-
tul perfect". Acest film cu o
inima uºoarã ne reaminteºte
cã dragostea e pe acolo pe
undeva, bine ascunsã în
cele mai neobiºnuite locuri.

Incendiar

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Într-o dupã-amiazã, o tânãrã
femeie îºi trimite soþul împreu-
nã cu fiul lor la un meci de
fotbal. Între timp ea se bucura
puþin de timpul ei liber, conso-
lându-se în bratele amantului
ei, un reporter oportunist. Dar
în timp ce ea facea dragoste cu
amantul ei, aude la ºtirile de la
televizor cã un sinucigaº a
declanºat o bombã în stadionul
unde se duseserã soþul cu
copilul ei...

SÂMBÃTÃ - 25 iunie

07:00 Gala Umorului
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:25 FILLER
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Ora regelui
16:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Zori însângeraþi
1968
23:00 Ochiul magic
23:35 Charlot rival în dragoste
1914, Comedie, Scurt metraj
23:45 Charlot ºi umbrela
00:00 Jurnal Euro
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:15 Elicopterele Fortelor

Navale
02:05 Ora regelui
02:55 Vorbeºte corect!
03:00 Telejurnal
03:50 Maºini, teste ºi verdicte
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Dincolo de viitor
13:00 Deportaþii
14:10 Anna Karenina
1967, Dramã, Romantic
16:30 Cap compas
17:00 Popasuri folclorice
18:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:15 Atletism
20:40 Omul fãrã chip
1993, SUA, Dramã
22:40 Statele Unite ale lui Leland
2003, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:40 Cartea cea de toate zilele
00:50 Interzis, arestat, cenzurat
01:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
02:00 Visul DADA al unor nopþi

de varã
03:00 Mic dejun cu un campion
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO

TVR 2

07:35 Filme ºi vedete - VIII,
Ep. 26

08:05 Fantastic 4
09:45 Crãciunul e aproape
11:30 Yasmine
13:20 Walesa
15:25 Fiecare vede altceva
16:55 Proiectul Almanac
18:40 Lego Super eroii DC

Comics: Liga Dreptatii: Atacul
legiunii pieirii

20:00 Aceeaºi Alice
21:45 Fantastic 4
23:25 Exodus: Zei ºi regi
01:55 O fatã în râu: Preþul iertãrii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Arena bucãtarilor
10:35 Strãlucire
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
12:45 O iubire perfectã
2004, Canada, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
14:45 Scãpaþi-mã de mama!
2007, SUA, Comedie, Dramã
16:45 Trucurile pasiunii
2002, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Scãpaþi-mã de mama! (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã
03:30 Strãlucire (R)
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
05:15 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 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 eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:30 Regina (R)
05:00 Dincolo de povestiri (R)
05:45 Lecþii de viaþã

07:45 La Mãruþã (R)
08:45 Ptiu! (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Paris Model (R)
14:45 Condamnat pe nedrept

(R)
16:45 La bloc
18:30 Nuntã a la grec
20:30 Incendiar
22:30 Ucigaºul de pe Craigslist
00:30 Incendiar (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Poliþist de grãdiniþã

1990, SUA, Acþiune, Comedie

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Insula iubirii (R)

03:30 Invazia

2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Horror

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:45 În papuci de vedetã (R)

10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine

(R)

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Sabbagh în acþiune

22:30 În pielea altuia

2006, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Jurnalul STV Junior

11:00 Focus Magazin

12:00 60 de minute cu

Alexandru Constantin

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu

16:00 Totul se plãteºte (R)

1986, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trãdaþi în dragoste

22:30 2008, România, Dramã

23:30 Pana de curent

2012, Acþiune, Thriller

01:30 Killer Karaoke (R)

02:30 Cireaºa de pe tort (R)

03:30 Pana de curent (R)

2012, Acþiune, Thriller

05:45 Focus

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

Euro 2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA

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

Euro 2016
19:00 Local Kombat ''Academia

de KO''
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA

Euro 2016
22:00 Superkombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat ''Academia

de KO''
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
SOCIETATEA COOPERATIVA

DE CONSUM CRAIOVA vinde prin
licitaþie publicã deschisã cu stri-
gare, spaþiul Magazin P+1 Coºo-
veni, Comuna Coºoveni, judeþul
Dolj. Licitaþia va avea loc pe data
de 18.07.2016 ora 10.00 la sediul
unitãþii din str. Petrache Poenaru,
nr.1 localitatea Craiova, judeþul
Dolj. Caietul de sarcini se ridicã de
la sediul societãþii . În caz de nead-
judecare, licitaþia rãmâne deschi-
sã în fiecare zi de luni din sãptã-
mânã la ora 10.00 pânã la vânza-
rea spaþiului. Relaþii la telefon:
0251/ 544.242.

COMUNA ªIMNICU DE SUS
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã
pentru proiectul,,Modernizare dru-
muri de interes local”, propus a fi
amplasat în Comuna ªimnicu de
Sus, jud. Dolj, proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul Primãriei Comunei
ªimnicu de Sus, str. Craiovei, nr.10,
sat Dudoviceºti, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,  -16,00 ºi vi-
neri între orele 8,00-14,00 precum
ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: http//apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comenta-
rii/ observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.

Anunþul tãu!

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”!

SCM MULTI SERVICE SCM
CRAIOVA cu sediul în str. Ca-
lea Unirii,nr.1,bl.M1 anunþã cã
în data de 11.07.2016,ora 11,00
va avea loc ADUNAREA GENE-
RALÃ ORDINARÃ la sediul so-
cietãþii cu urmãtoarea ordine de
zi: 1. Descarcãrea de gestiune
a preºedintelui ºi a Consiliului
de Administraþie. 2. Alegerea
preºedintelui. 3. Aprobarea nu-
mãrului membrilor Consiliului
de Administraþie ºi alegerea
Consiliului de Administraþie. 4.
Aprobarea numãrului de cen-
zori ºi supleanþi ºi alegerea
acestora. 5. Alegerea unui res-
ponsabil cu probleme sociale.
6. Modificarea statutului cadru
al societãþii-art.40(10) din sta-
tutul cooperativei SCM MULTI
SERVICE SCM CRAIOVA în
sensul cã pot fi acceptate sã
candideze la ocuparea funcþiei
de preºedinte persoane cu stu-
dii medii, care îndeplinesc ce-
lelalte condiþii prevãzute la
alin.1 ºi care se obligã în cazul
în care vor fi alese în decurs de
12 luni sã urmeze un curs de
pregãtire în managementul co-
operatist,nerespectarea de cã-
tre persoana respectivã a obli-
gaþiei asumate atrage nulitatea
alegerii. 7. Modificarea ºi apro-
barea statutului de cãtre adu-
narea generalã. 8. Modificarea
ºi aprobarea sistemului de sa-
larizare. 9. Stabilirea ºi aproba-
rea de cãtre adunarea generalã
a programului de lucru al mem-
brilor cooperatori ai societãþii.

Anunþul tãu!
INFORMARE. Aceastã infor-

mare este efectuatã  de COMUNA
ROBÃNEªTI ce intenþioneazã sã
solicite de la Administraþia Naþio-
nalã ,,Apele Române ,,-Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu aviz de gos-
podãrire a apelor pentru realizarea
lucrãrilor cuprinse în proiectul:
POD PESTE PÂRÂUL VLAªCA PE
STRADA BISERICII ÎN SAT GOL-
FIN, COMUNA ROBÃNEªTI, JU-
DEÞUL DOLJ, amplasat în comu-
na Robãneºti, judeþul Dolj. Aceas-
tã investiþie este nouã. Aceastã so-
licitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la
urmãtoarea adresã: PRIMÃRIA
COMUNEI ROBÃNEªTI, str. Traian
Vuia, nr. 96, judeþul Dolj. Persoa-
nele care doresc sã transmitã ob-
servaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adresa
mai sus menþionatã, sau la numã-
rul de telefon: 0251/ 456.289.
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OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Menajerã pentru cu-
rãþenie generalã, o zi
pe sãptãmânã, apar-
tament, vârsta pes-
te 50 ani, din Craio-
va. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Coºoveni
64 mp + curte 1400
mp. Telefon: 0752/
171.229.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºo-
rului. Telefon:
0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925.
Craiova.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; -
Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centraliza-
tã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând casetã direc-
þie Skoda Fabia –
Volkswagen per-
fectã stare. 0720/
538.269.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 24 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:

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.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zin-
catã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766.425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern,
mobilat ºi utilat, zona
Liceului Energetic. Te-
lefon: 0740/991.323.

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

PIERDERI
PRO FAMILY MED
SRL ,J16/ 1016/ 2015
declarã pierdut certifi-
cat de înregistrare ºi
certificate constata-
toare emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
DICAMPI SRL J16/
1890/ 2011 declarã
pierdute certificat de
înregistrare ºi certifi-
cate constatatoare
emise de ORC Dolj.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia Acad. Ion
Dogaru transmite
sincere condolean-
þe domnului prof.
univ. dr. Mihai Flo-
roiu,  în clipele de
mare tristeþe prici-
nuite de trecerea în
nefiinþã a tatãlui sãu,
Ambasador Ion
Floroiu. Sincere
condoleanþe fami-
liei îndoliate!

Cu consternare
am aflat de tre-
cerea în nefiinþã,
dupã o boalã
grea, prelungitã
ºi necruþãtoare,
a iubitului nos-
tru coleg ºi prie-
ten Ing. SANDU
MARINESCU.
Lacrimi ºi dure-
re, pentru pier-
derea unui om
de mare noble-
þe sufleteascã,
din partea cole-
gilor promoþiei
1959 a Facultãþii
de Electrotehni-
cã din Craiova.
T r a n s m i t e m
sincere condo-
leanþe familiei
î n d u r e r a t e .
Dumnezeu  sã-l
ierte ºi sã-l
odihneascã în
liniºte ºi pace!

Familia prof.
univ dr. Sevas-
tian Cercel  este
alãturi de dom-
nul prof. univ. dr.
Mihai Floroiu ºi
îºi exprimã regre-
tul pentru trece-
rea în nefiinþã a
tatãlui sãu, Amba-
sador Ion Floroiu.
Sincere condo-
leanþe familiei
îndurerate!
Familia conf.
univ dr. Mircea
Zãvãleanu trans-
mite sincere con-
doleanþe domnu-
lui prof. univ. dr.
Mihai Floroiu în
aceste momente
de grea încerca-
re ºi durere prici-
nuite de trecerea
în nefiinþã a tatã-
lui sãu, Ambasa-
dor Ion Floroiu.-
Sincere condo-
leanþe familiei în-
doliate!

Prof. univ. dr. Cris-
tiana Teodorescu
transmite sincere
condoleanþe dom-
nului prof. univ. dr.
Mihai Floroiu în
aceste momente
de maximã tristeþe
pricinuite de dispa-
riþia tatãlui sãu,
Ambasador Ion
Floroiu. Sincere
condoleanþe fami-
liei îndoliate!
Prietenii ºi colegii,
cadre didactice ºi
studenþi de la Fa-
cultatea de Drept a
Universitãþii din
Craiova, sunt alã-
turi de domnul
prof. univ. dr. Mihai
Floroiu în aceste
momente de triste-
þe ºi durere determi-
nate de trecerea în
nefiinþã a tatãlui
domniei sale, Amba-
sador Ion Floroiu, ºi
transmit condolean-
þe familiei îndoliate.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie: Franþa – ROMÂNIA 2-1

11 iunie: Albania – Elveþia 0-1

15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia 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.
ELVEÞIA 5p, 3. Albania 3p, 4. Româ-
niea 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.
ANGLIA 5p, 3. SLOVACIA 4p, 4. Ru-
sia 1p.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlan-

da 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 0-1

21 iunie: Ucraina – Polonia 0-1

Clasament final: 1. GERMANIA 7p,
2. POLONIA 7p, 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 2-1

21 iunie: Cehia – Turcia 0-2

Clasament final: 1. CROAÞIA 7p,
2. SPANIA 6p, 3. Turcia 3p, 4. Cehia
1p.

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 0-1

22 iunie: Italia – Irlanda 0-1

Clasament: 1. ITALIA 6p, 2. BEL-
GIA 6p, 3. IRLANDA 4p, 4. Suedia 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 2-1

22 iunie: Ungaria – Portugalia 3-3

Clasament: 1. UNGARIA 5p, 2. IS-
LANDA 5p, 3. PORTUGALIA 3p, 4.
Austria 1p.

S-au calificat primele douã clasate
din fiecare grupã, plus cele mai

bune patru locuri 3.

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

Contrar tuturor previziunilor, Unga-
ria a reuºit sã încheie grupa F pe pri-
mul loc, dupã un fascinant 3-3 cu
Portugalia, miercuri, la Lyon. Un in-
succes al lusitanilor ar fi fost echiva-
lent cu eliminarea, iar acest spectru i-
a chinuit teribil. Asta pentru cã ma-
ghiarii au condus de fiecare datã. Au
marcat Gera (19) ºi Dzsudzsak (47, 55),
respectiv Nani (42) ºi Ronaldo (50, 62).
De menþionat cã golul lui Ronaldo, de
2-2, a fost unul fabulos, cu cãlcâiul,
însã dintr-un offsaid nesemnalizat. În
tot acest timp, pe Stade de France, de-
butanta Islanda învingea dramatic
Austria, cu 2-1, deposedându-i in ex-
tremis pe portughezi de locul 2. Nor-
dicii au deschis scorul în minutul 18,
prin Bodvarsson, pentru ca apoi (37) austriecii sã
iroseascã un penalty, prin Dragovic, fundaº care
venea dupã o eliminare suferitã în partida cu Un-
garia. Totuºi, pânã la urmã s-a fãcut 1-1, gol
Schopf (60). Rezerva Traustason a adus victoria
islandezilor, în al patrulea minut al prelungirilor.
Urmare a acestor rezultate, Albania, care a barat
drumul României (1-0), a pierdut orice speranþe la
un loc trei calificabil, Portugalia devansând la gol-
averaj, (3p ºi 4-4, faþã de 3p ºi 1-3). În optimi,
Ungaria rãmânea sã aºtepte cine se clasa pe locul
2 în grupa E, Islanda afla cã va înfrunta Anglia,
iar Portugalia pe Croaþia, al doilea meci mare al
debutului acestor “eliminatorii”, dupã finala pre-

Grupa FGrupa FGrupa FGrupa FGrupa F::::: Ungaria ºi Islanda, Ungaria ºi Islanda, Ungaria ºi Islanda, Ungaria ºi Islanda, Ungaria ºi Islanda,
neverosmil, terminã pe primele poziþii!neverosmil, terminã pe primele poziþii!neverosmil, terminã pe primele poziþii!neverosmil, terminã pe primele poziþii!neverosmil, terminã pe primele poziþii!
Portugalia le însoþeºte în optimi, tremurând, dupã o spectaculoasã remizã contra maghiarilor

cedentei ediþii, Italia – Spania, care prinsese con-
tur marþi.

Grupa E: Irlanda, beneficiara “bunãvoinþei”
Italiei? “Ibra”, meciul de adio la naþionalã

Miercuri searã, meciurile din grupa E rãmãserã
sã încheie aceastã fazã, iar necunoscutele rãma-
se erau cine o va urma pe Italia, în optimi, de pe
locul 2, ºi dacã locul 3 din aceastã grupã va reuºi
sã câºtige duelul de la distanþã cu Turcia. Otoma-
nii auveau 3 puncte (golaveraj 2-4) ºi sperau ca
Irlanda ºi Suedia (ambele cu 1 punct) sã nu obþi-
nã mai mult de o remizã din disputele cu Italia ºi
Belgia. ªi au fost în grafic pânã în mintul 85, când

britanicii au deschis scorul cu Italia,
datoritã lui Brady. ªi aºa a rãmas pânã
la final. În cealaltã disputã, “directul”
pentru locul 2 dintre Belgia ºi Suedia
a dat câºtig celei dintâi, tot 1-0 (Nain-
ggolan 84). Înainte de partidã, starul
scandinavilor, Zlatan Ibrahimovic (35
de ani în octombrie), anunþase cã se
va retrage din naþionalã dupã acest tur-
neu final: ”Ultimul meci la EURO va fi
ºi ultimul pentru Suedia. Sunt foarte
mândru de ceea ce am realizat ºi întot-
deauna voi purta steagul Suediei cu
mine”, a declarat, potrivit Eurosport,
Zlatan Ibrahimovic, care a strâns 116
selecþii în tricoul primei reprezentative
a þãrii sale, marcând 62 de goluri.

Revenind la partidele din aceastã
grupã, dacã Italia îºi aflase adversara din op-
timi, aºa cum am mai notat, încã de marþi, având
derby cu Spania, Belgia va înfrunta Ungaria, iar
Irlanda pe gazda Franþa.

Cel puþin o finalistã surprizã
Configuraþia finalã a grupelor, cu Anglia ºi Spa-

nia terminând doar pe locul 2, a pregãtit terenul
pentru cel puþin o finalistã surprizã la Euro 2016.
Franþa, Germania, Spania, Anglia ºi Italia sunt pe
aceeaºi “jumãtate” ºi doar una dintre aceste for-
maþii va putea ajunge în ultimul act. Pe cealaltã
jumãtate, favorite par Belgia ºi cine trece din due-
lul Croaþia – Portugalia.

Istoricul întâlnirilor directe din optimi
Elveþia – Polonia (St. Etienne – sâmbãtã, ora 16:00,

Dolce 1): Pânã în prezent Polonia ºi Elveþia s-au întâlnit
de 10 ori, de patru ori impunându-se “leºii”. Într-o singu-
rã disputã s-a impus Elveþia, 2-1, într-un amical disputat
acum exact 40 de ani. În ultimul meci direct, într-o partidã
de pregãtire din 2014, cele douã echipe au încheiat la
egalitate 2-2.

Þara Galilor – Irlanda de Nord (Paris – sâmbãtã, ora
19:00, Dolce 1): Un duel care ºi-a avut primul episod în
1955 ºi care a strâns, de atunci, 34 de meciuri directe.
“Dragonii” au obþinut în aceastã perioadã 15 victorii, în
timp ce nord-irlandezii ºi-au acontat 7 succese. În ultimul
meci direct, chiar în acest an, într-un amical, cele douã
echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.

Croaþia – Portugalia (Lens – sâmbãtã, ora 22:00,
Dolce 1, PRO TV): De trei ori s-au întâlnit cele douã
formaþii în meciuri oficiale, lusitanii impunându-se de fie-
care datã. În urmã cu douã decenii, cele douã echipe se

Fotbaliºti din nouã þãri ºi-au
fãcut loc în 11-le ideal al fazei
grupelor Euro 2016, alcãtuit de
jurnaliºtii francezi de la L’Equipe.

Croaþia ºi Belgia sunt singurele
naþionale care oferã doi jucãtori în
echipa tip. Echipa care a câºtigat
grupa în faþa campioanei en-titre e
reprezentatã de Luka Modric ºi
Ivan Perisic, iar belgienii îi au pe
Jan Vertonghen ºi surpriza
Thomas Meunier, fundaºul lui FC
Bruges.

Fostele adversare ale României
din preliminarii, Ungaria ºi Irlanda
de Nord, ambele calificate
surprinzãtor în optimi, au ºi ele
jucãtori în formula idealã de la
Euro: maghiarii pe mijlocaºul lui
Werder Bremen, Laszlo Kleinheis-
ler, iar nord-irlandezii pe portarul
scoþienilor de la Hamilton,
Michael McGovern.

Galezii îl au ºi ei pe starul lui
Real Madrid, Gareth Bale, elveþie-
nii pe Fabian Schar, polonezii pe
Grzegorz Krychowiak, germanii pe
Mats Hummels, iar francezii pe
campionul Angliei cu Leicester,
N’Golo Kante.

Iatã echipa ºi cu poziþionarea
jucãtorilor:

McGovern (Irlanda N.) –
Meunier (Belgia), Schar (Elveþia),
Hummels (Germania), Vertonghen
(Belgia) – Kante (Franþa), Kry-
chowiak (Polonia) – Kleinheisler
(Ungaria), Modric (Croaþia),
Perisic (Croaþia) – Bale (Þara G).

Echipa idealã
a fazei grupelor,

în viziunea L’Equipe

Þintarul fazelor eliminatorii
confruntau chiar la Euro, într-un meci
în care Figo, Rui Costa&Co au câºtigat
la scor de neprezentare, 3-0.

Franþa – Irlanda (Lyon, duminicã,
ora 16:00, Dolce 1): Istoria întâlnirilor
directe consemneazã un echilibru neaº-
teptat având în vedere background-ul
“cocoºilor”. Din cele 15 partide jucate,
Franþa a reuºit 6 victorii, 5 alte confrun-
tãri terminându-se la egalitate. “Verzii”
vor vrea sã îºi ia cu siguranþã revanºa
pentru eliminarea din barajul pentru CM
2010, când Henry a fãcut henþ la golul
calificãrii Franþei.

Germania – Slovacia (Lille, dumi-
nicã, ora 19:00, Dolce 1): Nemþii con-
duc cu 3-1 la scorul întâlnirilor directe.
Ultima oarã când cele douã formaþii s-
au aflat faþã în faþã, într-un meci oficial,
s-a întâmplat în 2007, în calificãrile pen-
tru Euro 2008, scor 2-0 pentru “Man-
nchaft”. Totuºi, într-un joc de verifica-

re înainte de aceste turneu final, slovacii au bãtut în Ger-
mania cu 3-1.

Ungaria – Belgia (Toulouse, duminicã, ora 22:00,
Dolce 1, PRO TV): O nouã partidã care pare pe hârtie
extrem de dezechilibratã. “Dracii roºii” au pierdut de doar
douã ori în 12 dispute cu maghiarii, ultima oarã în 1958.

Italia – Spania (St. Denis, luni, ora 19:00, Dolce 1):
Derby-ul optimilor este un clasic al fotbalului mondial.
“Squadra azzurra” vrea sã îºi ia revanºa dupã înfrânge-
rea, scor 4-0, în finala Euro 2012, dar statistica e de partea
“Furiei Roja”. În 30 de dispute directe, ibericii s-au impus
de 11 ori, în timp ce italienii au bifat 8 victorii. Ultimul meci
direct dintre cele douã formaþii a avut loc chiar anul aces-
ta, în martie, într-un amical încheiat 1-1.

Anglia – Islanda (Nice, luni, ora 22:00, Dolce 1, PRO
TV): O partidã cu o favoritã clarã, însã nordicii au demon-
strat cã sunt capabili de mari surprize. Cele douã comba-
tante au jucat de doar douã ori una împotriva celeilalte,
actuala echipã a lui Roy Hodgson obþinând o victorie ºi
un egal.
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Fundaºul craiovean Valericã Gã-
man a semnat un contract pe trei
sezoane cu nou-promovata în pri-
ma ligã din Turcia, Kardemir Kara-
bukspor. Gãman a plecat de la cam-
pioana României, Astra Giurgiu, din
postura de fotbalist liber de con-
tract, pe care o deþinea ºi când ajun-
sese la formaþia de la Dunãre. Fun-
daºul în vârstã de 27 de ani va primi
200.000 de euro la semnãturã ºi un
salariu anual de 500.000 de euro.

Fundaºul stânga al ªtiinþeiFundaºul stânga al ªtiinþeiFundaºul stânga al ªtiinþeiFundaºul stânga al ªtiinþeiFundaºul stânga al ªtiinþei
crede cã echipa va avea un stilcrede cã echipa va avea un stilcrede cã echipa va avea un stilcrede cã echipa va avea un stilcrede cã echipa va avea un stil
ofensiv în campionatul urmãtorofensiv în campionatul urmãtorofensiv în campionatul urmãtorofensiv în campionatul urmãtorofensiv în campionatul urmãtor

Jucãtorii Universitãþii Craiova se
aflã deja de patru zile în cantona-
ment în Austria, la Fugen, iar asea-
rã au disputat primul meci de veri-
ficare, împotriva albanezilor de la
Teuta Durres. Bogdan Vãtãjelu deja
i-a luat „pulsul”noului antrenor,
despre care spune cã are multe
cunoºtinþe ºi va imprima echipei
un stil ofensiv. Vãtãjelu pretinde cã
tinerii promovaþi la prima echipã
pot face faþã chiar la nivelul Ligii
I. „Obiectivul nostru este sã nu ne
accidentãm pentru cã avem înain-
te un cantonament foarte lung ºi
avem nevoie de toþi jucãtorii. În al
doilea rând, un alt obiectiv este sã
punem în aplicare tot ceea ce am
fãcut la antrenament ºi sã câºti-
gãm meciul pentru moralul nostru.
Sunt antrenamente diferite faþã de
ceea ce fãceam înainte, atât fizic,
cât ºi tactic. Nea Gigi ºi noul staff
au venit cu un bagaj mare de cu-
noºtinþe, noi trebuie sã le acumu-
lãm pentru a progresa. Pentru cã
dacã batem pasul pe loc nu facem
nimic. ªi în sezonul care a trecut
am fost o echipã mai ofensivã faþã
de acum douã campionate. Fieca-
re jucãtor îºi doreºte mai mult sã

atace decât sã se apere. Vom fi o
echipã ofensivã, vom face lucru-
rile pe care ni le cere nea Gigi,
implicit vom juca mai mult în faþã
ºi, cu siguranþã, vom marca mai
mult. Îmi doresc ca tinereþea ºi
dorinþa de afirmare sã fie princi-
palele noastre atuuri. Avem mulþi
jucãtori tineri, care vin din spate,
care pot face faþã în Liga 1” a del-
carat jucãtorul de 23 de ani.

Marele regret:
ratarea Euro 2016

Vãtãjelu este mândru cã a fost
ales în “echipa campionatului” de
cãtre Liga Profesionistã de Fotbal
ºi considerã cã acest lucru s-a în-
tâmplat datoritã eficienþei sale, dar
considerã cã per total evoluþiile sale
au fost sub cele din campionatul
precedent, de aici ºi ratarea con-
vocãrii la echipa naþionalã pentru
Euiro 2016. “Am mai spus-o cã
nu a fost sezonul meu cel mai bun
comparativ cu campionatul 2014-
2015. Cred cã a fost unul mai slab,
dar în acest campionat am avut
mai multe realizãri, mã refer la
goluri ºi la pase decisive. Mã bu-

cur cã am fost inclus în echipa
sezonului, iar acest lucru mã va
motiva pe parcurs. Participarea la
Euro a fost un obiectiv al meu pe
care l-am ratat anul acesta, voi

munci mai mult pentru ca pe vii-
tor sã fiu în lot. Chiar m-am mi-
rat când am vãzut cã va juca Mã-
þel fundaº stânga, în condiþiile în
care ºi Rãzvan Raþ ºi Steliano Fi-

lip erau în lot”.
Vãtãjelu este cel mai vechi ju-

cãtor din lotul Universitãþii Craio-
va, alãturi de Andrei Ivan, ei fiind
de doi ani ºi jumãtate în Bãnie.
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Tribunalul Bucureºti a decis ieri condamnarea lui Dumitru Dra-
gomir, fost preºedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la ºapte ani
de închisoare pentru evaziune, delapidare ºi spãlare de bani, hotã-
rârea nefiind definitivã.  Este vorba despre dosarul privind dreptu-
rile de televizare, conform Digi24, care adaugã cã Dragomir este
obligat sã plãteascã 1,3 milioane de lei despãgubire ºi mai are de
achitat 12 milioane de lei în solidar cu LPF ºi restul înculpaþilor
din dosar. ”Sunt total nevinovat, dar am mai multe dosare. Vor sã
mã bage la puºcãrie. Nu e definitivã decizia. Vedem despre ce este
vorba ºi cu asta am terminat. O sã vãd motivaþia, avem dreptul la
recurs. Asta e”, a declarat Dragomir pentru B1 TV.

Miticã DragomirMiticã DragomirMiticã DragomirMiticã DragomirMiticã Dragomir,,,,,
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VVVVValericã Gãmanalericã Gãmanalericã Gãmanalericã Gãmanalericã Gãman
a semnat cu Karabukspora semnat cu Karabukspora semnat cu Karabukspora semnat cu Karabukspora semnat cu Karabukspor

„ªtiu cã se vrea performanþã aici ºi
sunt mândru cã fac parte din acest
proiect” a declarat Gãman la pre-
zentare la Karabuk. Gãman ºi-a în-
ceput cariera la Universitatea Cra-
iova, echipã pentru care a evoluat
în perioada 2006-2010, apoi s-a
aflat pentru scurt timp în lotul lui -
Dinamo, iar din 2011 a jucat pentru
Astra. A câºtigat un titlu de cam-
pion, o Cupã ºi o Supercupã alãturi
de gruparea condusã de Marius

ªumudicã. Gãman a fost în lotul
României la Euro 2016, dar nu a
jucat deloc.

La Karabukspor au mai jucat în
anii 90 portarul Florin Tene, iar anul
trecut a avut în componenþã trei ju-
cãtori români: Ionuþ Neagu, Gabriel
Iancu ºi Marius Alexe, acesta din
urmã rãmânând în continuare la for-
maþia turcã, preluatã de curând de
antrenorul croat Igor Tudor, fost la
Hajduk Split ºi PAOK Salonic.


