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- Când vãd unii politicieni, zic,
Popescule, cã e nemaipomenitã
zicala: “Prost sã fii, noroc sã ai!”
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EXTERNE

„Britain First” – Marea Britanie înainte de toate, clameazã suporterii lui „Brexit”. În realitate,
renunþarea la UE, prin referendum, marcheazã un alt început.
Adio Regatul Unit. Scoþienii care
au votat 62% pentru Europa, adicã rãmânerea în UE, îºi vor dori
independenþa dupã 5 secole de
dominaþie englezã. La rândul lor
irlandezii îºi vor dori reunificarea,
fie ºi cu acceptul Bruxelles-ului.
Glorioasa Londrã se vede lovitã,
în prestigiul sãu de metropolã financiarã, de al sãu Iago shakespearian: Boris Johnson, devenit
un oportunist tribun al unui popor fãrã repere. „Brexitul” este
o victorie a la pyrrhus. Euroscepticii drapaþi cu drapelul naþional
exultã. Nigel Farage, în exaltarea
sa, clameazã tot felul de banalitãþi, ca sã nu le spunem prostii.
Churchill dorea o lãrgire a continentului, dar optând pentru „Brexit” majoritatea alegãtorilor englezi (52%) au demonstrat o altã
viziune. Premierul David Cameron ºi-a anunþat deja demisia în
perioada urmãtoare. Ieri, lira
sterlinã s-a devalorizat puternic
pe piaþa interbancarã, bursele au
intrat în zona de turbulenþã majorã, preþul petrolului s-a dus sub
50 de dolari barilul. Pe termen
scurt se vorbeºte de o catastrofã
economicã ºi financiarã, o replicã de amploarea falimentului
Lehman Brothers. Consecinþele
economice, doar unele anticipate, încã nu s-au dezlãnþuit. De cele
politice nu se vorbeºte.
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Regatul Unit a murit ieri-dimineaþã!

Recomandãrile
DSVSA Dolj
pentru evitarea
apariþiei
toxiinfecþiilor
alimentare
în perioadele
caniculare
În sezonul cald creºte riscul alterãrii alimentelor ºi, implicit, al
apariþiei de toxiinfecþii alimentare ºi
de aceea este bine sã fie respecte
câteva mãsuri simple, dar foarte
eficiente. Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj recomandã populaþiei ca,
în perioadele cu temperaturi ridicate, sã acorde o mai mare atenþie
modului în care pãstreazã sau preparã alimentele ºi a locurilor de unde
acestea sunt cumpãrate.
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Bazarul Craiovei
se acoperã
cu vitralii

Structura
anului ºcolar
2016-2017,
în dezbatere
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a lansat în dezbatere publicã proiectul de ordin de ministru privind
structura anului ºcolar 20162017, una dintre schimbãri fiind extinderea programului
„ªcoala altfel”. Potrivit proiectului, acesta va avea o duratã
de 8 zile ºi douã etape distincte:
la începutul anului ºcolar (1214 septembrie) ºi în interiorul
anului ºcolar, pe durata a 5 zile
consecutive, la alegerea unitãþilor de învãþãmânt.
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Tânãrã în stare
gravã dupã ce a
fost accidentatã
pe trecerea
de pietoni
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Lira a ajuns
la valoarea
din 1985.
Mai multe
case de schimb
au refuzat
tranzacþiile
În urma Brexitului, lira
britanicã a scãzut, ajungând
la valoarea pe care o avea
înainte de 1985, iar problemele nu au întârziat sã
aparã. Mai mulþi britanici au
atras atenþia în spaþiul
public, pe site-urile de
socializare, cã au avut
probleme cu schimbarea de
lire sterline în lei.
„Am vãzut mai mulþi
prieteni cã se plâng pe
Facebook de faptul cã nu
mai pot schimba lire sterline
la exchange. Din fericire, eu
nu cred cã am mai mult de
100 de lire de schimbat, deci
nu mã afecteazã prea mult,
dar e un dezastru ce s-a
întâmplat cu Brexit-ul, vor fi
nenumãrate consecinþe”, a
spus un profesor britanic
stabilit în România, Simon.
De asemenea, un alt cetãþean
britanic, aflat în România, a
atras atenþia pe Facebook cã
a avut probleme cu schimbarea valutei din lire în lei în
Braºov. „Exchange-urile din
Braºov refuzã sã schimbe lire
sterline azi”, a postat Janet
pe Facebook.
Însã, probleme cu schimbarea lirei sterline nu sunt
momentan la bãnci. „Nu
sunt probleme, schimbãm
lire, dar de dimineaþã ºi pânã
acum, lira britanicã s-a
devalorizat de ºase ori, nu am
mai vãzut aºa ceva. ªi leul
scade, numai dolarul creºte”,
au declarat angajaþii unei
bãnci.
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Consecinþe BREXIT în România
Preºedintele Klaus Iohannis: Nu sunt motive
de îngrijorare pentru economia româneascã ºi finanþe
Preºedintele Klaus Iohannis i-a chemat ieri, la ora 11.00,
la Palatul Cotroceni, pe premierul Dacian Cioloº ºi pe
guvernatorul BNR Mugur Isãrescu, dar ºi pe liderii partidelor politice la consultãri pe tema rezultatelor referendumului
din Regatul Unit al Marii Britanii. Iohannis a declarat cã va
avea o nouã rundã de consultãri cu liderii politici, cu premierul ºi cu guvernatorul BNR dupã Consiliul European de
sãptãmâna viitoare, pentru a le prezenta concluziile reuniunii
ºi pentru a decide împreunã paºii de urmat.
Klaus Iohannis a declarat, ieri,
cã România regretã, dar respectã
votul britanicilor pentru ieºirea din
UE, precizând cã þara noastrã rãmâne ataºatã proiectului european
ºi cã este nevoie de calm ºi de solidaritate, iar impactul asupra economiei este unul mic. “Noi regretãm acest vot, dar, în acelaºi timp,
vreau sã spun foarte clar cã noi
respectãm acest vot. UE este un
proiect foarte valoros, România a

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

ªeful statului a reafirmat cã premierul ºi guvernatorul BNR au dat
asigurãri cã impactul asupra economiei ºi monedei naþionale este
unul mic: “În discuþiile pe care leam avut astãzi am solicitat ºi primit
asigurãri importante pentru þarã,
pentru români. Prim-ministrul ne-a
asigurat cã impactul Brexit asupra
economiei nu este mare, nu e motiv
de îngrijorare, va fi gestionat fãrã
probleme majore. De la guvernator
– impactul asupra monedei naþionale este mic ºi gestionabil, leul nu
va avea probleme ne-a asigurat

guvernatorul Mugur Isãrescu”.
Klaus Iohannis a mai spus cã românii trebuie sã îºi pãstreze calmul
ºi a reafirmat consensul politic în
ceea ce priveºte continuarea pe calea europeanã. „Am constatat consens politic între liderii politici, toþi
cred cã viitorul României este în interiorul UE, toþi au fost de acord cã
un atu important în negocieri este
stabilitatea României ºi cã e o þarã
cu creºtere economicã, al cãrui statut nu trebuie pus sub semnul întrebãrii din motive electorale”, a mai
declarat preºedintele.

Premierul Cioloº: Nu va exista un impact imediat
asupra drepturilor românilor din Marea Britanie
Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri, cã nu va exista un impact imediat asupra
drepturilor pe care le au românii care muncesc în Marea Britanie ºi cã nu va exista
un impact semnificativ, pe termen scurt asupra economiei.
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fost de la bun început o þarã care a
dorit sã fie membrã în UE, o þarã
care a susþinut puternic ideea europeanã ºi în acest context România rãmâne ataºatã proiectului european. (...) România este convinsã cã UE trebuie sã continue, dorim sã fim parte din acest proiect.
Este nevoie de solidaritate ºi unitate în UE, între cele 27 de state
membre”, a declarat preºedintele,
la finalul consultãrilor.

Klaus Iohannis a mai spus cã pentru toatã lumea este clar cã Uniunea
Europeanã are mult de lucru, proiectul european trebuie redefinit, trebuie sã
fie mai performant ºi mai aproape de înþelesul oamenilor. În context, ºeful
statului a mai spus cã aceleaºi lucruri sunt valabile ºi pentru România în
condiþiile în care nu a existat un proiect post-aderare la UE. “Trebuie sã redefinim proiectul european, trebuie sã-l facem mai bun, mai uºor de înþeles pentru cetãþeanul de rând, mai performant. Acelaºi lucruri sunt valabile pentru
România. A existat consens politic ºi voinþã politicã pentru integrarea europeanã. Nu a existat, din pãcate, un proiect naþional, un proiect de þarã post
aderare. Acum este momentul sã recuperãm, este momentul elaborãrii unui
nou proiect de þarã, lucru pe care îl vom face împreunã”, a declarat Iohannis.
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“Am luat notã cu regret de rezultatul referendumului derulat în Marea Britanie, însã e opþiunea cetãþenilor britanici pe care o respectãm.
Vreau sã spun cã mesajul care a ieºit
din discuþia pe care am avut-o (...)

este cã România doreºte sãºi continue drumul european, calea europeanã ºi sã
fie un actor proactiv al procesului de evoluþie a UE
care cu siguranþã se va înregistra dupã aceastã decizie a Marii Britanii. Din prima analizã pe care am fãcuto, nu va exista un impact
economic imediat, semnificativ, asupra economiei României în urma acestei decizii”, a spus Cioloº la începutul declaraþiei de presã pe
care a fãcut-o ieri, la Palatul Victoria.
Referitor la românii care se aflã în
Marea Britanie, premierul a precizat
cã aceºtia nu vor afectaþi în perioada
imediat urmãtoare în ceea ce priveºte drepturile pe care le au. “Un alt

Procurorul generalAugustin Lazãr:

„Evaluãm dacã Brexit ar putea avea impact
asupra cooperãrii judiciare internaþionale”
Autoritãþile judiciare vor face o
evaluare pentru a vedea în ce mãsurã ieºirea din Uniunea Europeanã a
Marii Britanii ar putea avea impact
asupra cooperãrii juridice internaþionale, a declarat procurorul general
Augustin, ieri, la Alba Iulia, la deschiderea celei de-a XXX-a ediþii a
Congresului General al Uniunii Avocaþilor Europeni. „Cooperarea judiciarã internaþionalã este esenþialã în
contextul în care România face parte
din Uniunea Europeanã ºi sunt diverse cauze care sunt de instrumen-

tat împreunã cu autoritãþi din celelalte state membre. Pe partea cooperãrii
judiciare o reprezintã aceastã cooperare prin schimbul de informaþii care
trebuie sã fie prompt ºi trebuie sã aibã
un caracter preventiv mai ales în cazul unor infracþiuni mai grave, cum
sunt terorismul, infracþiuni transfrontaliere ºi aºa mai departe”, a spus
Lazãr. Acesta a apreciat cã existã „o
bunã cooperare în baza unor instrumente juridice foarte clar determinate, între statele membre, precum ºi
între UE ºi alte state”.

mesaj pe care vreau sã-l transmit mai
ales cetãþenilor români care locuiesc
ºi lucreazã în Marea Britanie: nu va
exista un impact imediat asupra drepturilor pe care le au, sigur, ºi a obligaþiilor pe care ei le au acolo în calitate
de cetãþeni români, deci de cetãþeni
europeni”, a afirmat premierul.
Dacian Cioloº a invitat la “prudenþã” în luarea deciziilor politice în acest
an electoral, ºi mai ales în adoptarea
unor decizii care pot avea impact economico-bugetar. “România se bucurã
de o situaþie economicã bunã în momentul de faþã ºi e foarte important ca
prin mãsurile pe care le luãm, prin ati-

tudinea pe care o vom avea imediat în
perioada urmãtoare, ºi la nivelul Guvernului, dar ºi la nivelul clasei politice, sã facem în continuare din aceastã
situaþie economicã un atu pentru a
creºte rolul ºi impactul pe care România îl poate avea ca stat membru în
UE, în discuþiile care vor urma. ªi din
acest punct de vedere nu pot decât
sã invit la prudenþã în deciziile politice care vor fi luate în acest an electoral, mai ales decizii politice care pot
avea un impact asupra bugetului ºi
decizii politice care pot avea în general un impact asupra economiei”, a
spus Cioloº.

Procesul ieºirii Marii Britanii din UE se va negocia în urmãtorii doi ani,
ceea ce va avea impact asupra preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene care
va fi asiguratã de România, în perioada iulie-decembrie 2019, a spus, ieri,
premierul Dacian Cioloº. “În 2019, România va asigura ºi preºedinþia Consiliului Uniunii Europene ºi, deci, va avea ocazia ºi chiar responsabilitatea de a
participa proactiv la redefinirea ºi la evoluþia UE cu atât mai mult cu cât acest
proces al ieºirii Marii Britanii din UE se va negocia în minim urmãtorii doi ani,
deci într-un fel sau altul aceasta va impacta ºi preºedinþia pe care România o
va asigura la nivelul UE”, a spus premierul.
Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea:

„Senzaþia copilului pe care pãrinþii
tocmai l-au anunþat cã divorþeazã”

Ministrul Fondurilor Europene,
Cristian Ghinea, a declarat cã impactul pe care l-a avut vestea Brexit asupra sa seamãnã cu “senzaþia
copilului pe care pãrinþii tocmai lau anunþat cã divorþeazã”. “Am învãþat politici europene la cea mai
bunã ºcoalã de ºtiinþe sociale din
Europa, la Londra, cu o bursã câº-

tigatã la un concurs ºi oferitã de
Guvernul Majestãþii Sale. Am învãþat, deci, despre UE în UK ºi m-am
obiºnuit cu cele douã acronime împreunã. Senzaþia copilului pe care
pãrinþii tocmai l-au anunþat cã divorþeazã”, a comentat ministrul
Fondurilor Europene, pe pagina sa
de Facebook.
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O chestiune nu doar de memorie!
MIRCEA CANÞÃR

Suntem, ca sã precizãm contextul din capul locului, cum se spune, în 1978, în câmpul tumultoasei lumi literare, cu noianul sãu de
evenimente spumoase, ºi nu numai,
din breasla scriitorilor, reþinute în
ordinea lor cronologicã de istoria
literaturii. Unele polizate, discret,
printr-un materialism dialectic intrat în crizã. Sã nu ne lungim cu
vorba: Eugen Barbu, bossul de la
„Sãptãmâna”, care se luptase pentru apariþia piesei „Iona” a lui Marin Sorescu, a atacat volumul „La
lilieci” al aceluiaºi poet, dramaturg
ºi critic literar. Acesta i-a rãspuns
printr-un atac devastator, de-a
dreptul, în „Ramuri”, cu o cronicã pamflet la „Incognito” volumele II ºi III, sub titlul incitant «Un
roman intrat în „prelungiri”».
Pentru ca Vadim Tudor, la rândul
sãu, sã atace „Viziunea vizuinii”, admonestându-i pe cei care îºi permiseserã tipãrirea acestei cãrþi
„care încãlca principiile sãnãtoase ale culturii române, spe-

cificul naþional ºi moralitatea în
artã”. În câmpul literaturii se duceau lupte de gherilã, încã îngãduite
de partid. Fãnuº Neagu luase arma
din rastel ºi se angajase într-o polemicã aprinsã cu Eugen Barbu,
acuzând romanul „Principele” de
plagiat. Bineînþeles, a mai existat ºi
o contradicþie, de-a dreptul stupidã: care dintre cei doi scriitori „de
referinþã” totuºi citise... mai mult.
Eugen Barbu declanºa campanii
dupã campanii împotriva mai tuturor scriitorilor importanþi ai momentului care incomodau prin simpla lor prezenþã. „Execuþiile” aveau
cadenþã, în publicaþia „Sãptãmâna”.
Cronica literarã a lui Marin Sorescu, apãrutã în revista „Ramuri”,
numãrul 12 (174, decembrie
1978), a fost aidoma unei lovituri
de bâzdoacã în moalele capului,
Eugen Barbu fiind acuzat de plagiat, neglijenþe stilistice „supãrãtoare pentru tatãl legitim al lui Gîgã
din Sãptãmâna”, ºi absenþa observaþiilor adânci de psihologie, necon-

turarea caracterelor la personajele
sale. Apariþia cronicii semnate de
Marin Sorescu, la „Incognito” volumele II ºi III, s-a constituit întrun eveniment de-a dreptul insolit
pe scena literarã. Un gest de mare
curaj. „Eugen Barbu, când se aºeazã la masa propriilor creaþii, pare
gata epuizat de oficiul de caraulã
benevolã al scrisului altora”, scria
Marin Sorescu. Cum, la vremea
aceea, redacþiile cotidianului local
„Înainte” ºi „Ramuri” împãrþeau
acelaºi imobil, de bunã seamã cã
ne aflam în galeria marelui scriitor
oltean. ªi, acum, o precizare: în
„România literarã” numãrul II, 11
ianuarie 1979, sub semnãtura criticului Nicolae Manolescu, apãrea
cronica „Regula jocului”, la romanul lui Eugen Barbu, „Incognito”, ajuns la al III-lea volum, ºi promiþând altele. Nicolae Manolescu
amintea cã: «într-un interviu recent
din revista „Flacãra”, Eugen Barbu se apãrase, dupã pãrerea sa
foarte prost, de acuzaþia care plu-

tea în aer, de plagiat». În acelaºi
interviu încerca sã arunce cu praf
în ochi afirmând cã toþi scriitori lumii „au luat din alþii”, ceea ce era
inexact. Cronica din „România literarã” nu aducea noutãþi de fond,
reitera doar, cu multã discreþie, cã
destule pasaje, modelate de o subiectivitate precisã, aparþineau lui K.
Paustovski. Într-un fel, chestiunea
þine de istoria literaturii. Oricum,
cert este faptul cã Nicolae Manolescu a scris despre „Incognito”
dupã Marin Sorescu. Forþând o figurã de stil, am putea spune cã „a
împuºcat mistreþul a doua oarã”.
Ce afirmã acum despre „Barbu ºi
Vadim”, în tableta cu acelaºi titlu
din „Adevãrul” (17 iunie a.c.), este
puþin defazat, în sensul cã ocultând cronica din revista „Ramuri”,
lasã sã se înþeleagã cã domnia sa a
produs tot scandalul. O vitejie, de
dupã rãzboi, aºa ºi aºa. Mircea
Zaciu, într-un articol intitulat „Un
manechin numit Incognito” (vol.
„Lancea lui Achile – 1980”) face

scurtul istoric al cazului romanului
„Incognito” volumul III, ºi menþiona cã în numãrul 12 (15 decembrie 1978) al revistei „Ramuri”,
Marin Sorescu analizase spiritual
în cronica sa acest roman intrat în
prelungiri. Pentru ca, atât interviul
din revista „Flacãra”, XXVII numãrul 52 din 28 decembrie 1978,
luat de George Arion, cât ºi cronica semnatã de Nicolae Manolescu
(„Regula Jocului”) din „România
literarã” numãrul XII din 11 ianuarie 1979, lãmuresc lucrurile, încât
Consiliul Scriitorilor la 21 februarie 1979, printr-o hotãrâre luatã, va
„dezavua cu zdrobitoare majoritate de voturi procedeul plagiatului
folosit în Incognito III, contrar
normelor profesionale ºi morale incompatibile cu principiile eticii scriitoriceºti”. Faptul cã Nicolae Manolescu nici mãcar nu pomeneºte
de Marin Sorescu, în tableta pe
care o semneazã în „Adevãrul”, nu
este doar o chestiune de memorie.
Din pãcate.

Bazarul Craiovei se acoperã cu vitralii
Autoritãþile locale au început sã monteze acoperiºul Bazarului din Centrul Vechi al Craiovei.
Primele vitralii au apãrut de câteva zile ºi schimbã deja peisajul, spre încântarea craiovenilor, care
par sã fie mai interesaþi de cum aratã acest mic culoar de trecere ce a fost multã vreme abandonat.
Noul acoperiº este realizat din vitralii, care, potrivit primarului Lia Olguþa
Vasilescu, sunt inspirate din arhitectura
de interior a restaurantului Minerva.
Stilul acesta nu a fost chiar pe placul
arhitecþilor din Craiova, care, ironia sorþii, chiar îºi au sediul în acel bazar. Înainte ca autoritãþile sã înceapã ºantierul,
aceºtia ºi-au dat cu pãrerea despre acest
detaliu. Considerând-o nepotrivitã, arhitecþii au sugerat cã ar fi mai bine sã
abandoneze ideea vitraliilor, care nu ºiar avea rostul într-un centru vechi de
început de secol XX ºi, cu atât mai mult,
într-un bazar care, la origine, a fost o
curte interioarã.

O surprizã plãcutã pentru craioveni
Autoritãþile nu doar cã nu au renunþat
la idee, dar au ºi început sã o punã în
practicã. Lucrãrile nu au început chiar
demult ºi s-a realizat doar o micã parte din acoperiº, însã craiovenii care trec pe acolo deja au
remarcat bucãþile colorate prin care se filtreazã
lumina. Privindu-le, oamenii cred cã, dincolo
de partea esteticã, este un lucru bun cã se terminã renovãrile începute în acest bazar, care
rãmãsese precum o coadã de topor în tot centrul vechi. „Mie mi se pare cã este un acoperiº

frumos cu toate aceste culori, dar cel mai important este faptul cã ºi-au amintit sã termine ºi
de aceastã zonã”, ne-a mãrturisit, ieri, un pensionar care intra la un plafar din vecinãtate.

Va gãzdui o micã galerie de artã
Când acoperiºul cu vitralii colorate va fi
montat pe toatã lungimea, Bazarul Craiovei

AUTOSHOW –
ediþia 2016
Timp de patru zile, în perioada 23-26
iunie 2016, Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj în parteneriat cu Electroputere
Parc organizeazã ediþia de varã a Salonului AUTOSHOW. La aceastã ediþie
sunt prezenþi ºapte dealeri locali care vor
expune peste 85 de autovehicule reprezentând 14 mãrci cunoscute de autoturisme. De asemenea, sunt prezenþi producãtorii locali ºi naþionali. Ford ºi Dacia se impun la aceastã manifestare
expoziþionalã. Mãrci de prestigiu precum BMW, Audi, WV, Renault, Opel, Peugeot, Citroen,
Hyundai, Fiat, Alfa Romeo, Nissan,Toyota, reprezintã un fel de atracþia publicului. Aceste mãrci
vor prezenta publicului craiovean toatã gama de motorizãri ºi volume. Autoturismele sunt expuse în parcarea de la Electroputere, pe întreaga perioada de desfãºurare.
MARGA BULUGEAN

va fi gata pentru a
deveni un loc al artiºtilor. Potrivit primarului Olguþa Vasilescu, acolo vor fi
direcþionaþi comercianþii de obiecte de
artã care îºi vor putea vinde marfa în
spaþiile disponibile de
o parte ºi de alta a bazarului. Alãturi de magazinele în care se vor gãsi tablouri scumpe, dar ºi suveniruri, bazarul va fi pregãtit
sã gãzduiascã ºi expoziþii de picturã sau de
fotografie, artiºtii putând sã-ºi expunã creaþii pe pereþii clãdirilor. Atmosfera va fi plãcutã ºi la cãderea serii, deoarece ºi aici pavimentul este prevãzut cu mici luminatoare.

Plante pentru împrospãtarea aerului
Rãmâne, totuºi, o problemã pe care ºi
craiovenii o ridicau ieri: mirosul urât care
încã se simte în acel loc. Deºi s-a montat un
alt pavaj, mirosurile fetide încã mai lâncezesc între acei pereþi. La fel ºi uºorul iz de
igrasie care se degajã din zidurile în care s-a
infiltrat mult timp apa ploilor. „Ar trebui sã
facã ºi ceva cu mirosul de urinã de aici. Când
este cald, se simte foarte rãu. Poate cã ar
trebui sã-l pãzeascã, fiindcã se adãpostesc
tot felul de oameni ai strãzii pe aici”, spunea, ieri, o doamnã care se afla în trecere
prin bazar. Alþii dãdeau ca soluþie sã se spele
mai des cu apã bucãþile de pavaj sau sã se
aºeze, din loc în loc, ghivece cu flori ºi plante
verzi pentru a împrospãta aerul.
LAURA MOÞÎRLICHE

Centrul Craiovei
se închide duminicã
Duminicã, între orele 8.30 ºi 11.00, maºinile nu vor mai avea acces în centrul
Craiovei. Primãria a anunþat cã va închide
circulaþia rutierã pe strada „Popa ªapcã”
ºi pe strada „A.I. Cuza” – tronsonul cuprins între intersecþia cu strada „Unirii” ºi
intersecþia cu strada „Arieº”. Restricþia
temporarã de circulaþie rutierã se impune
pentru desfãºurarea manifestãrilor dedicate Zilei Drapelului Naþional. Potrivit autoritãþilor, în situaþia în care autovehiculele staþionate în zonele restricþionate sau în parcãrile adiacente acestor zone obstrucþioneazã buna desfãºurare a manifestãrilor, aceste autovehicule vor fi ridicate ºi relocate pe amplasamente din
zonele aflate în imediata apropiere.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Directorul medical de la „Filantropia”,
închisoare cu suspendare pentru conflict de interese
Lorena Dijmãrescu, director medical în
cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, a fost condamnatã, ieri, de magistraþii Judecãtoriei Craiova, la un an de
În urmã cu un an, procurori ai
Secþiei de urmãrire penalã din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova dispuneau trimiterea în judecatã a Lorenei Dijmãrescu, director medical în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru sãvârºi-

închisoare cu suspendare pentru sãvârºirea
a douã infracþiuni de conflict de interese.
Hotãrârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

rea a douã infracþiuni de conflict
de interese. Din rechizitoriul întocmit de procurori a rezultat cã, în
calitate de director medical al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova ºi asistent de proiect,
a semnat „Contractul servicii de
campanii de publicitate” din

28.06.2013, încheiat între Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Craiova ºi o societate la care fratele
acesteia, G.A.D., avea calitatea de
asociat ºi administrator, contract
prin care societatea, în calitate de
prestator, se obliga sã furnizeze servicii de informare ºi publicitate
pentru Proiectul nr. SMIS 38142,
intitulat „O nouã abordare în organizarea activitãþilor Spitalului
Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaþii informatice de sãnãtate”, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, în calitate de achizitor, la preþul de 19.468 lei, din care,
pânã la data de 19.06.2014, Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova a achitat, cãtre societate
suma de 10.732,20 lei. De asemenea, în aceeaºi calitate, a semnat
„Contractul pentru participarea la
subprogramul de screening pentru
depistarea precoce activã a cancerului de col uterin” nr. 14829/
21.08.2012, încheiat între Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova ºi o policlinicã în cadrul cãreia inculpata a ocupat funcþia de
medic specialist obstetricã ginecologie, contract în baza cãruia Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova a decontat policlinicii, în
termen de maximum 5 zile lucrãtoare, de la data decontãrii de cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate,
contravaloarea serviciilor medicale specifice contractate ºi efectuate, la un tarif de 28 lei/caz cu formular FS1 completat în integralitate, în total suma de 6.496 lei, care
a fost achitatã cãtre policlinicã,
ultima tranºã din aceastã sumã fi-

ind viratã acestei policlinici la data
de 30.09.2014.
Pe 14 mai 2015 dosarul s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova, iar
ieri, 24 iunie a.c., instanþa a pronunþat sentinþa. Inculpata a fost
gãsitã vinovatã de ambele infracþiuni, fiind condamnatã la câte 9 luni
de închisoare pentru fiecare, pedepsele au fost contopite într-una
totalã de un an, judecãtorii dispunând suspendarea executãrii pedepsei pe durata unui termen de
încercare de 2 ani. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Razie de amploare printre transportatorii
Tânãrã în stare gravã
de persoane ºi mãrfuri
dupã ce a fost accidentatã
pe trecerea de pietoni
O acþiune de amploare, desfãºuratã ieri-dimineaþã,
la nivelul întregii þãri, a vizat verificarea legalitãþii
activitãþii de transport public de persoane ºi mãrfuri,
dar ºi prevenirea accidentelor de circulaþie. În trei ore,
cât au durat activitãþile, în Dolj s-au aplicat 80 de
amenzi, jumãtate din ele transportatorilor de persoane.
Ca urmare a abaterilor constatate, trei conducãtori de
microbuze care fãceau transport public de persoane au
rãmas fãrã permisele de conducere.

Ieri-dimineaþã, la nivel naþional,
poliþiºtii au acþionat, în sistem integrat, pentru prevenirea ºi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere ºi verificarea legalitãþii activitãþii de
transport public de persoane ºi
mãrfuri. În doar trei ore, poliþiºtii
au aplicat aproape 2.200 de sancþiuni contravenþionale ºi au întocmit 14 dosare penale, în toatã þara.
Poliþiºtii reamintesc faptul cã ºoferii

depistaþi, în urma testãrii cu
aparatul etilotest, cu rezultate între 0,11-0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, sunt
sancþionaþi contravenþional ºi
le sunt reþinute permisele de
conducere pentru 90 de zile,
iar la rezultate de peste 0,41 mg/l
alcool pur în aerul expirat (inclusiv), se întocmeºte dosar penal.
Poliþiºtii doljeni au verificat în
aceastã acþiune peste 230 autovehicule, dintre care 120 au
fost din categoria celor destinate transportului public de
persoane. Au fost constatate
ºi aplicate 80 de sancþiuni,
dintre aceste 40 fiind pentru
transportatorii de persoane.
Ca urmare a abaterilor constatate, au fost reþinute 4 permise de conducere în vederea suspendãrii (3 dintre ele
ale conducãtorilor unor microbuze destinate transportului public de persoane). De
asemenea, au fost retrase 5
certificate de înmatriculare.

O tânãrã de 21 de ani, din comuna Seaca de Pãdure, este în stare
gravã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova dupã ce, ieridimineaþã, a fost accidentatã pe bulevardul „1 Mai” din Craiova.
Din primele cercetãri ale poliþiºtilor Biroului Rutier Craiova se pare
cã fata traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, în
urma impactului fiind aruncatã la câþiva metri distanþã.

Astfel, poliþiºtii rutieri craioveni
au depistat un bãrbat, de 55 de ani,
din Pleniþa, în timp ce conducea
un autoturism de transport public
persoane, pe ruta Bucovãþ-Craiova, deºi se afla sub influenþa bãuturilor alcoolice – 0,11 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Acesta a fost
sancþionat cu amendã de 1125 lei,
iar ca mãsura complementarã i-a
fost reþinut permisul pe o perioadã
de 90 de zile. Tot în Dolj, un alt
ºofer de microbuz, care fãcea
transport public de persoane, pe
ruta Craiova-Segarcea, a fost depistat fãrã ITP la vehicul. ªoferul
a fost sancþionat cu amendã în
valoare de 1000 lei ºi i-au fost reþinute plãcuþele cu numere de înmatriculare ºi certificatul, dupã cum
au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, accidentul s-a petrecut ieridimineaþã, puþin dupã ora 9.00.
Din cercetãrile poliþiºtilor de la Biroul Rutier Craiova s-a stabilit
faptul cã Rãzvan Gunã, de 34 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism Dacia Lodgy, ajuns la intersecþia bulevardului „1 Mai” cu strada „Dealul
Spirei” nu a acordat prioritate de
trecere ºi a lovit-o violent pe
Mariana Iordache, de 21 de ani,
de localitatea Seaca de Pãdure,
care se angajase în traversarea
strãzii regulamentar, pe trecerea
de pietoni.

Tânãra a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde a intrat în comã
din cauza leziunilor grave suferite,
iar ºoferul a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe
numele sãu poliþiºtii au întocmit
dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã. „Conducãtorul
auto nu consumase bãuturi alcoolice, iar în cauzã a fost întocmit
dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã. Din nefericire, victima
este în stare gravã”, ne-a declarat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Recomandãrile DSVSA Dolj pentru evitarea apariþiei
toxiinfecþiilor alimentare în perioadele caniculare
În sezonul cald creºte riscul alterãrii alimentelor ºi, implicit, al apariþiei de toxiinfecþii alimentare ºi de aceea este bine sã fie respecte câteva mãsuri simple, dar foarte eficiente. Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pen-

Pentru cã temperaturile caniculare nu se încumetã sã ne pãrãseascã, consumatorilor li se recomandã din partea medicilor sanitari-veterinari sã cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaþii înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor, pentru cã le oferã garanþia unor produse sigure, care sunt
controlate sanitar-veterinar ºi pentru siguranþa alimentelor ºi care sunt
depozitate în condiþii corespunzãtoare de temperaturã ºi igienã.

Frigiderul, unica scãpare

„Cât mai repede posibil dupã
cumpãrare, alimentele de origine
animalã se introduc în frigider
unde se pãstreazã astfel: carnea
refrigerata, laptele, produsele din
lapte ºi ouãle la o temperatura de
refrigerare de preferinþã între
0ÚC+4ÚC ºi separat în funcþie
de categoria de produs, iar carnea congelatã la o temperaturã cât
mai scãzutã, respectiv sub 12ÚC. De asemenea, produsele
care au fost decongelate nu se
recongeleazã pentru a fi ulterior
preparate sau consumate”, ne-a
precizat dr. Andrei Butaru, director executiv al Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Dolj.

tru Siguranþa Alimentelor Dolj recomandã
populaþiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, sã acorde o mai mare atenþie modului
în care pãstreazã sau preparã alimentele ºi a
locurilor de unde acestea sunt cumpãrate.

Alimentele care urmeazã a fi depozitate în frigider trebuie sã fie
ambalate separat ºi menþinute în
decursul perioadei de valabilitate,
la temperaturile indicate pe ambalaj. Alimentele gãtite trebuie pãstrate în recipiente acoperite. Produsele care au fost decongelate nu
se recongeleazã pentru fi preparate sau consumate ulterior. Îndepãrtaþi alimentele alterate, sunt o sursã de contaminare pentru celelalte
alimente. Spãlaþi bine fructele ºi
legumele înainte de a le depozita în
frigider ºi înainte de a le consuma.

Orice abatere alimentarã
se poate reclama gratuit la
0800 826 787

DSVSA Dolj vã asigurã cã, la
nivelul fiecãrui judeþului, agenþii
economici vor respecta: evitarea
expunerii la vânzare a produselor de
origine animalã în locuri ºi spaþii care
nu asigurã temperaturi adecvate ºi
condiþii de igienã corespunzãtoare;
verificarea condiþiilor de manipulare, depozitare ºi transport ale produselor de origine animalã în toate
unitãþile autorizate sau înregistrate
sanitar veterinar ºi, în mod special,
a produselor perisabile (carne preparatã ºi carne tocatã, peºte, ouã,
lapte ºi produse din lapte).

Categorie de animale/Cantitate de apã recomandatã:
vaci-lapte: 38-52 litri; bovine: 38 l; cai: 20-45 l; porci: 4-11.5 l;
ovine: 6 l; pãsãri-curte: 0,5l.
Aceste cifre variazã în funcþie de vârsta animalului, starea
fiziologicã, temperatura mediului ambiant ºi umiditate.

Medicii sanitari-veterinari vor
putea face confiscarea, denaturarea ºi distrugerea produselor de
origine animalã alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuþiei, depozitãrii sau comercializãrii. Totodatã este interzis transportul produselor alimentare, în
cazul neasigurãrii temperaturilor
adecvate pentru menþinerea lanþului frigorific, precum ºi a comercializãrii ºi punerii în consum a
cãrnurilor, care nu au fost inspectate, ºtampilate ºi certificate sanitar veterinar.
„Consumatorii pot sesiza autoritãþile sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor asupra oricãror abateri din domeniul siguranþei
alimentelor, apelând gratuit numãrul de telefon – 0800 826 787”, a
mai menþionat Andrei Butaru.

Prevederi aplicabile fermierilor

Proprietarii ºi deþinãtorii de animale au obligaþia de a respecta mãsurile pentru a asigura protecþia ºi
bunãstarea animalelor ºi de a evita
apariþia stresului termic asociat perioadei de varã, adesea cu temperaturi caniculare. Fermierii ºi ceilalþi
proprietari de animale trebuie sã aibã
în vedere urmãtoarele aspecte: asigurarea unui adãpost corespunzãtor pentru animale, care sã poatã
oferi protecþie faþã de acþiunea directã a razelor ultraviolete nocive;
asigurarea unor cantitãþi suficiente
de apã ºi furaje corespunzãtoare
cantitativ (în funcþie de specie, talie
ºi stare fiziologicã) ºi calitativ
(prospeþime, raport energetic etc.);
existenþa stocurilor de apã ºi furaje; verificarea bunei funcþionãri a
echipamentelor de adãpare, de furajare ºi a sistemelor de ventilaþie;
verificarea disponibilitãþii echipamentelor de rezervã, în principal a
sistemelor de ventilaþie ºi generatoarelor de energie electricã.

Animalele nu trebuie muncite în
intervalul 12.00 – 18.00

În caz de caniculã, animalele
folosite pentru tracþiune sau alte
activitãþi de povarã nu vor fi exploatate în intervalul de timp 12.00
- 18.00, dacã temperatura exterioarã, la umbrã, depãºeºte 25ºC. La
orice modificare suspectã a stãrii
de sãnãtate a animalelor precum ºi
la apariþia unor modificãri comportamentale, deþinãtorul are obligaþia
ca, pe lângã mãsurile enumerate
mai sus, sã anunþe urgent medicul
veterinar responsabil de supravegherea statusului de sãnãtate al
animalelor din localitatea respectivã. În perioadele caniculare, fermierii se vor asigura cã efectivele
de animale sunt protejate împotriva razelor ultraviolete severe ºi cã
hrana ºi apa sunt disponibile.
Este important sã se asigure, în
cazul în care animalele sunt þinute

în afarã, cã existã umbrare, precum
ºi jgheaburi de apã potabilã, iar dacã
sursele de apã sunt greu accesibile
sau blocate, trebuie administratã apa
manual în mod regulat, pentru a
reduce riscul de deshidratare. Ca ºi
în cazul animalelor de crescãtorie,
caii ºi poneii, þinuþi afarã în timpul
zilei trebuie sã aibã: acces la adãpost umbrit, acces nelimitat la sursele de apã ºi hranã. Aprovizionarea cu apã pentru toþi caii ºi poneii
trebuie verificatã în mod regulat ºi
trebuie sã existe ºi surse alternative
de alimentare cu apã.

Reguli drastice pentru transportul animalelor

Transportatorii de animale vii
sunt obligaþi prin lege sã nu transporte animalele într-un mod care
le-ar putea provoca rãni sau suferinþe inutile. Înainte de a pleca la
drum se face verificarea condiþiilor de microclimat oferite de mijlocul de transport, dacã sunt adec-

vate ºi asigurate pe întreaga duratã a transportului. Transportatorii
trebuie sã verifice traseul ºi alte
aspecte legate de cãlãtorie înainte
ca animalele sã fie încãrcate în
mijlocul de transport, astfel încât,
dupã încãrcarea acestora, plecarea
sã se facã în cel mai scurt timp,
pentru a micºora durata cãlãtoriei.
„La temperaturi crescute, densitatea de încãrcare a animalelor în
mijlocul de transport va fi redusã
cu cel puþin 25% din capacitatea
maximã de încãrcare autorizatã în
funcþie de specie, talie, vârstã ºi
stare fiziologicã. În cazul în care
cãlãtoria nu începe în cel mai scurt
timp de la îmbarcare, ºoferii trebuie sã aibã planuri de urgenþã pentru a îngriji animalele, în funcþie de
necesitãþi. Pentru cãlãtorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaþie din
vehicul trebuie sã fie capabile sã
menþinã temperatura de confort
termic în compartimentul animalelor”, a precizat Andrei Butaru.
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Joseph Daul, preºedintele Partidului Popular European:

„Împreunã vom construi o piaþã
unicã cu adevãrat integratã”
Britanicii au decis sã pãrãseascã Uniunea Europeanã.
Având în vedere acest rezultat, preºedintele Partidului
Popular European (PPE), Joseph Daul a subliniat faptul
cã PPE ia notã de decizia alegãtorilor britanici, da angajamentul Partidului Popular European rãmâne neschimbat.
„Luãm notã de decizia luatã
de cãtre alegãtorii britanici. Angajamentul PPE faþã de proiectul european rãmâne neschimbat.
Procesul de integrare cu cele 27
de state membre continuã. În
acelaºi timp, ne vom apãra drepturile cetãþenilor UE care locuiesc în Marea Britanie. Ne
vom opune ferm oricãrei încercãri de a interfera cu libera circulaþie. Respectarea deciziei democratice a înseamnã cã negocierile de ieºire ar trebui sã fie

încheiate în conformitate cu Tratatul de la Lisabona”, a declarat
liderul PPE.
Deputatul francez a mai spus
cã de-a lungul ultimilor 70 de
ani, Uniunea Europeanã ºi-a
protejat libertatea, pacea ºi
prosperitatea. „Vom continua sã
facem acest lucru. Este de datoria noastrã sã reîmprospãtãm
entuziasmul oamenilor faþã de
proiectul european prin asigurarea unor avantaje mai concrete
tuturor cetãþenilor noºtri. Îm-

preunã vom construi o piaþã
unicã cu adevãrat integratã, care
creeazã oportunitãþi de locuri de
muncã. De asemenea, vom proteja mai bine cetãþenii UE, prin
cooperarea în domeniul securitãþii. Aºa cum a spus preºedintele Juncker în timpul campaniei sale «Pe viitor UE trebuie
sã fie mai mare cu privire la lucruri mari ºi micã la cele mici».
Europa are nevoie de un timp
de reflecþie. Ne dorim o Europã mai bunã ºi mai inteligentã.
Trebuie sã-i convingem pe oameni ºi sã gãsim rãspunsuri la
marile provocãri ale vremurilor,
cum ar fi securitatea ºi migraþia. O Europã puternicã este o
asigurare de viaþã pentru toate
statele sale membre”, a conchis
preºedintele Daul.

Preºedintele Grupului EPP, Malfred Weber:

Marian-Jean Marinescu, vicepreºedintele Grupului PPE:

„O Europã dezbinatã înseamnã „Respectãm ºi regretãm decizia
o Europã vulnerabilã”
alegãtorilor britanici”
Marian-Jean Marinescu,
vicepreºedintele Grupului PPE
din Parlamentul European, a
precizat ieri, într-un comunicat de
presã, cã imaginea Europei în
lume va fi slãbitã prin aceastã
decizie, fãcând referire directã la
votul britanicilor în materie de
Brexit. Aceºtia au decis cã e mai
bine ca Marea Britanie sã iasã
din Uniunea Europeanã.

Manfred Weber, europarlamentar ºi preºedintele grupului PPE din Parlamentul European, a þinut
sã precizeze, ieri, dupã rezultatul
oficial al Brexit-ului cã PPE sprijinã esenþa acordului, cu privire la
referendumul britanic, la care s-a
ajuns sãptãmâna trecutã.
„Avem rãzboi în Ucraina, Libia ºi Siria,
un partener rus agresiv, preºedintele Putin,
ºi, pe de altã parte, avem foarte multe persoane care cautã locuri de muncã ºi prosperitate. Europa se aflã într-o situaþie foarte
dificilã. Dar, în ciuda tuturor acestor dificultãþi, avantajele sociale pentru imigranþi ºi
problemele legate de Londra au fost prioritare în cadrul ultimului Consiliu European.
Este aceasta adevãrata prioritate?” a spusManfred Weber, europarlamentar german.
Liderul popularilor europeni a vorbit ºi
despre acordul grupului cu privire la referendum ºi trage un semnal de alarmã vizavi

de fragilitatea Europei. “Cu toate acestea,
avem un acord, iar grupul PPE sprijinã esenþa acordului, cu privire la referendumul britanic, la care s-a ajuns sãptãmâna trecutã. n
urma negocierilor, David Cameron a obþinut un rezultat favorabil pentru cetãþenii britanici. Dacã cetãþenii britanici decid sã rãmânã în UE, vor avea sprijinul grupului
PPE pentru punerea în aplicare rapidã a acordului. O Europã dezbinatã înseamnã o Europã vulnerabilã. În cazul în care nu vor
dori sã rãmânã în UE, nu va mai exista niciun alt acord. Aceasta este singura opþiune
pentru Marea Britanie ºi nu vor exista alte
negocieri ulterioare”, a continuat Weber.
În ceea ce priveºte problema migraþiei,
Weber a criticat egoismul naþional de care
au dat dovadã unele State Membre care nu
au implementat deciziile luate. “Trebuie sã
securizãm frontierele Europei. Acesta este
obligaþia noastrã. Oamenii ce fug din Aleppo, oraº distrus ºi din cauza bombardamentelor ruseºti, nu ar trebui abandonaþi la graniþa dintre Siria ºi Turcia. Am negociat suficient. Acum este momentul sã acþionãm.”

„O Europã puternicã este o asigurare de
viaþã pentru toate statele membre în lumea
globalizatã de mâine. O Europã puternicã va
fi în mãsurã sã asigure libertate,securitate ºi
prosperitate. Suntem alãturi de proiectul
european. Referendumul clarificã doar relaþia Marii Britanii în Europa. Celelalte state
membre nu doresc sã pãrãseascã Europa.
Sondajele de opinie aratã majoritãþi clare în
favoarea proiectului european. Europa are

nevoie de un timp de reflecþie. Ne dorim o
Europã mai bunã ºi mai inteligentã, care sa
se concentreze pe marile întrebãri ale timpului nostru, cum ar fi securitatea cetãþenilor”, a subliniat vicepreºedintele EPP.

„Nu poate exista nici un tratament
special pentru Marea Britanie”

Parlamentarul european a mai spus cã
obiectivul comun este acum combaterea
puternicã a naþionalismului ºi populismului
în creºtere. „Respectarea deciziei democratice înseamnã cã negocierile de ieºire trebuie sã fie încheie cât mai repede posibil, în
conformitate cu articolul 50 din Tratatul UE,
ceea ce înseamnã maximum doi ani. Din
punctul nostru de vedere, nu poate exista
nici un tratament special pentru Marea Britanie. Oamenii din Marea Britanie ºi-au exprimat în mod clar voinþa de a pãrãsi Europa. Plecatul înseamnã plecat. A trecut vremea tratamentelor preferenþiale”, a declarat
Marian-Jean Marinescu, vicepreºedintele
Grupului PPE din Parlamentul European.
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Structura anului ºcolar 2016-2017, în dezbatere
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a lansat în dezbatere publicã proiectul
de ordin de ministru privind structura anului
ºcolar 2016-2017, una dintre schimbãri fiind
extinderea programului „ªcoala altfel”.
Potrivit proiectului, programul
naþional „ªcoala altfel” va fi extins la o duratã de 8 zile, în douã
etape distincte: la începutul anului ºcolar (12-14 septembrie) ºi în
interiorul anului ºcolar, pe durata
a 5 zile consecutive, la alegerea
unitãþilor de învãþãmânt.
“Prima etapã (12-14 septembrie 2016) este destinatã acomodãrii elevilor ºi a profesorilor cu
programul ºcolar ºi cu procesul
de predare-învãþare. A doua etapã
presupune alocarea a 5 zile consecutive lucrãtoare în timpul anului ºcolar, în urma unei planificãri
ce rãmâne la decizia ºcolilor. Astfel, în funcþie de ciclurile de învãþãmânt ºcolarizate, unitãþile de
învãþãmânt pot opta pentru unul
dintre urmãtoarele segmente: 21
noiembrie – 2 decembrie 2016, 27
februarie – 31 martie 2017 ºi 15
mai – 9 iunie 2017 (învãþãmântul
preºcolar ºi primar), respectiv 17
octombrie – 2 decembrie 2016,
27 februarie – 31 martie 2017 ºi
15 mai – 9 iunie 2017 (învãþãmântul gimnazial, liceal, profesional ºi

postliceal)”, anunþã Ministerul
Educaþiei printr-un comunicat de
presã.
De asemenea, potrivit proiectului ,intervalul aferent programului
„ªcoala altfel” nu coincide cu perioada în care se susþin tezele semestriale. “Acestea vor avea loc,
de regulã, la finalul semestrelor,
dupã parcurgerea programei ºcolare cu cel puþin douã (2) sãptãmâni înainte de finalul semestrului. Olimpiadele ºi concursurile
ºcolare naþionale vor fi organizate
în perioada vacanþei de primãvarã
(19-30 aprilie 2017). În acest mod,
elevilor olimpici li se oferã posibilitatea de a participa la activitãþile
din cadrul programului „ªcoala altfel””, anunþã ministerul.
Astfel, anul ºcolar 2016-2017
are 35 de sãptãmâni de cursuri,
însumând 169 de zile lucrãtoare,
ºi se structureazã în douã semestre: semestrul I (12 septembrie
2016 – 3 februarie 2017) ºi semestrul al II-lea (13 februarie
2017 – 23 iunie 2017). Ziua de 15
septembrie este dedicatã festivi-

tãþilor pentru deschiderea anului
ºcolar 2016-2017, se aratã în document.
Perioadele de cursuri sunt : 12
septembrie – 16 decembrie 2016,
9 ianuarie – 3 februarie 2017, 13
februarie – 14 aprilie 2017 ºi 2
mai – 23 iunie 2017.
Vacanþele elevilor sunt programate astfel: vacanþa de iarnã (17
decembrie 2016 – 8 ianuarie
2017), vacanþa de primãvarã (19
– 30 aprilie 2017) ºi vacanþa de

varã (24 iunie – 10 septembrie
2017). De asemenea, în sãptãmâna 29 octombrie – 6 noiembrie
2016, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul preºcolar sunt în vacanþã.
Pentru clasele terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar se
încheie în data de 2 iunie 2017,
iar pentru clasa a VIII-a, în data
de 16 iunie 2017, se precizeazã
în documentul supus dezbaterii.
În zilele libere prevãzute de lege

nu se organizeazã cursuri. Unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele ºcolare judeþene vor marca
prin manifestãri specifice, conform planificãrilor existente la nivelul fiecãrei ºcoli, zilele de 5 octombrie (Ziua internaþionalã a educaþiei), 5 iunie (Ziua învãþãtorului) ºi 1 iunie (Ziua copilului).
Proiectul de ordin privind
structura anului ºcolar 2016-2017
este supus dezbaterii publice în
perioada 23 iunie – 4 iulie 2016.

Trei zile pentru combaterea Craiova, gazdã pentru educaþie non-formalã
consumului de droguri
În fiecare an, începând cu 1987, fiecare þarã membrã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite celebreazã, pe 26 iunie, Ziua
Internaþionalã Împotriva Consumului ºi Traficului Ilicit de
Droguri. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Craiova, împreunã cu Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj au început
manifestãrile, acestea debutând ieri.
Craiova, pe 24 iunie,
la Penitenciarul
„Pelendava”, au
avut loc activitãþi de
conºtientizare a persoanelor private de
libertate. Sâmbãtã,
25 iunie, la Colegiul
Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” va
avea un workshop
cu tema „Riscurile
cu care copiii se
confruntã pe internet, în fiecare zi”,
iar CPECA Dolj , în
calitate de partener,
va prezenta tema „Apariþia pieAn de an, Oficiul Naþiunilor
þelor virtuale de droguri. InterUnite pentru Droguri ºi Criminanetul – o piaþã în expansiune”.
litate (UNODC) este promotorul
Duminicã, 26 iunie, în „Electrocampaniei internaþionale de senputere Mall”, între orele 16.00sibilizare a opiniei publice, privind
19.00, reprezentanþii noºtri vor
riscurile majore al consumului de
intra în contact cu cei aflaþi în
substanþe halucinogene. Tema din
zonã, prezentându-le toate riscuacest an este „Întâi ASCULTÃ!
rile consumului de droguri. Toþi
Ascultându-i pe cei tineri, respecialiºtii noºtri – medici, psializezi un prim pas pentru a-i
hologi, etc. – vor cãuta sã consicreºte sãnãtos ºi în siguranþã”.
lieze toate persoanele care foloLa Craiova, manifestãrile au
sesc stupefiante ºi vor încerca sã
debutat de ieri. „Este o zi imporle facã sã renunþe la acest viciu”,
tantã, dar care este circumscrisã
a precizat subcomisar Monica
activitãþii de zi cu zi, în ceea ce
Iliescu, ºeful CRPECA Craiova.
priveºte combaterea consumului
ºi traficului ilicit de droguri. La
CRISTI PÃTRU

Craiova, alãturi de alte nouã oraºe din
România, va gãzdui cel mai mare program
naþional de educaþie non-formalã, cu
predare în limba englezã, creat de ªcoala
de Valori, în parteneriat cu AIESEC
(Asociaþia Internaþionalã a Studenþilor în
ªtiinþe Economice ºi Comerciale) România.

O nouã provocare pentru tinerii interesaþi de educaþia non-formalã a luat startul în România. Harta
educaþionalã cuprinde zece oraºe din România,
printre care ºi Craiova: Bucureºti, Cluj-Napoca,

Târgu-Mureº, Timiºoara, Braºov, Iaºi, Galaþi, Piteºti ºi Suceava. Peste 1.500 de tineri
vor face cunoºtinþã cu diversitatea unei comunitãþi de 30 de specialiºti, proveniþi din mai
multe þãri: Brazilia, SUA, China, Brazilia, Egipt,
Indonezia, etc.
Dacã ediþia trecutã s-a adresat elevilor din clsle a IX-a ºi a X-a, abordând teme ca inteligenþa
emoþionalã, munca de echipã, acum este rândul
celor de clasele a X-a ºi a XII-a. Modelul de învãþare
care stã la baza programului este „Practice, Learn,
Step Up” (Practicã – Învãþare – Implicare).
CRISTI PÃTRU

Preºcolarii au program de vacanþã
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
stabilit orarul Grãdiniþelor care vor asigura
programul, pe perioada de varã – lunile
iulie ºi august – alternativ, pentru micuþii
care nu au posibilitatea sã plece în vacanþã. Conform programãrii, 20 de unitãþi de
învãþãmânt preºcolar vor asigura permanenþa, unele dintre ele prin toate structurile care sunt în organigramã. Cele care au
mai multe unitãþi în subordine sunt
Grãdiniþa cu Program Prelungit „Traian
Demetrescu” (cu „Iedera” ºi „Cãsuþa
piticilor”) ºi Grãdiniþa cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” având, pe lângã
sediul central ºi pe cel al Grãdiniþei nr.29.
Programul zilnic , pentru toate, este 8.00
– 18.00, excepþiile fiind la „Cãsuþa cu
poveºti”, „Voiniceii” ºi „Curcubeul copilãriei”, care vor avea un orar 8.00 – 16.00.
CRISTI PÃTRU
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Regatul Unit a murit
ieri-dimineaþã!
MIRCEA CANÞÃR

„Britain First” – Marea Britanie înainte de toate, clameazã
suporterii lui „Brexit”. În realitate, renunþarea la UE, prin referendum, marcheazã un alt început. Adio, Regatul Unit! Scoþienii care au votat 62% pentru Europa, adicã rãmânerea în
UE, îºi vor dori independenþa dupã 5 secole de dominaþie englezã. La rândul lor, irlandezii îºi vor dori reunificarea, fie ºi
cu acceptul Bruxelles-ului. Glorioasa Londrã se vede lovitã,
în prestigiul sãu de metropolã financiarã, de al sãu Iago shakespearian: Boris Johnson, devenit un oportunist tribun al unui
popor fãrã repere. „Brexitul” este o victorie a la pyrrhus. Euroscepticii drapaþi cu drapelul naþional exultã. Nigel Farage,
în exaltarea sa, clameazã tot felul de banalitãþi, ca sã nu le
spunem prostii. Churchill dorea o lãrgire a continentului, dar
optând pentru „Brexit” majoritatea alegãtorilor englezi (52%)
au demonstrat o altã viziune. Premierul David Cameron ºi-a
anunþat deja demisia în perioada urmãtoare. Ieri, lira sterlinã
s-a devalorizat puternic pe piaþa interbancarã, bursele au intrat în zona de turbulenþã majorã, preþul petrolului s-a dus sub
50 de dolari barilul. Pe termen scurt se vorbeºte de o catastrofã economicã ºi financiarã, o replicã de amploarea falimentului Lehman Brothers. Consecinþele economice, doar
unele anticipate, încã nu s-au dezlãnþuit. De cele politice nu se
vorbeºte. ªocul economic, foarte important, ar putea fi pen-

tru Regatul Unit, deºi David Cameron, încrezãtor, a afirmat cã
economia este foarte puternicã. În
toatã Europa euroscepticii sunt în
culmea fericirii. Bruxelles-ul, în
schimb, este în stare de ºoc. Întro atmosferã pesimistã de „se salveazã cine poate” rendez-vousurile de ieri de la Comisia Europeanã, Consiliul European, Parlamentul European s-au amânat. Situaþia este gravã, „dramaticã”, a recunoscut Donald Tusk, preºedintele Consiliului European, pe pagina sa de Twitter. O îngrijorare privind evitarea
contagiunii se face resimþitã. Dupã 2010 Uniunea Europeanã
a intrat în „policrizã”, potrivit exprimãrii lui Jean Claude Juncker: criza euro, criza greacã, criza refugiaþilor, criza de securitate ºi problema terorismului, fãrã a se omite relaþia cu
Rusia ºi rãzboiul din Ucraina, atentatul la statul de drept din
Polonia. De bunã seamã cã prioritatea politicã rãmâne, cum
spuneam, evitarea unei reacþii în lanþ (Italia, Olanda, Franþa)
deschisã de „divorþul” britanic. Mai ales cã populiºtii ºi suverantiºtii triumfã ºi doresc alte referendumuri naþionale. Dupã
43 de ani Marea Britanie iese din UE. Toate instituþiile europe-

ne, fragilizate, privesc spre Berlin ºi Paris pentru a primi încurajare. Pe de altã parte, dosare grele vizând creºterea economicã, solidaritatea financiarã, afluxurile de refugiaþi, apãrarea frontierelor, au devenit presante. Francois Hollande este
aºteptat luni la Berlin, deºi Germania, în particular ataºatã Angliei, prin vocea ministrului economiei Sigmar Gabriel, opineazã cã „este o zi rea pentru Europa”. „Brexitul” nu este o
victorie a suveranitãþii. Dimpotrivã, existã riscul sã se precipite sfârºitul naþiunii britanice. Cum va arãta ziua de mâine,
este greu de spus, deºi preºedintele PPE, Marin Schultz, pe
canalul ZDF, s-a arãtat convins cã „o reacþie în lanþ, pe care
scepticii o celebreazã prea devreme, nu va avea loc”. Dar ce
sã mai declare ºi Martin Schultz?

David Cameron a anunþat cã va demisiona din funcþia de prim-ministru
David Cameron a anunþat cã va
demisiona din funcþia de prim-ministru al Marii Britanii dupã ce aproape
52% dintre britanici au votat pentru
ieºirea þãrii din Uniunea Europeanã.
Într-un discurs susþinut în faþa reºedinþei oficiale din Downing Street nr.
10, David Cameron, însoþit de soþia
sa, Samantha, a declarat cã voinþa
poporului britanic trebuie sã fie respectatã, iar þara necesitã o nouã conducere, hotãrâtã ºi puternicã, care sã
se ocupe de negocierea relaþiei Marii
Britanii cu Uniunea Europeanã. David Cameron a anunþat cã va renunþa la funcþia de prim-ministru înainte de începutul con-

ferinþei Partidului Conservator din octombrie, astfel el va rãmâne premier încã trei
luni. “Þara are nevoie de alþi lideri. Nu cred

cã eu trebuie sã fiu cãpitanul care va duce
þara spre aceastã direcþie. Avem nevoie de
alþi lideri, de un nou premier înainte de începutul conferinþei Partidului Conservator.
Voi continua sã fiu premier în urmãtoarele
3 luni. Negocierile cu UE vor începe cu un
nou prim-ministru”, a spus Cameron. “Voinþa britanicilor trebuie respectatã. Nu pot
exista dubii privind rezultatul. Vreau sã asigur oamenii de afaceri cã economia e puternicã iar pe cetãþeni cã nu vor exista
schimbãri imediate. Trebuie sã ne pregãtim
pentru o negociere cu UE, sã implicam guvernul Scoþiei ºi al celorlalte regiuni. Sunt
mândru cã am fost premierul Marii Britanii
în aceastã perioadã”, a mai spus Cameron.

Nicola
Sturgeon:
Viitorul
Scoþiei este
în interiorul
UE

Cancelarul german, Angela Merkel:
UE este suficient de puternicã astfel încât
sã dea rãspunsurile cuvenite situaþiei de astãzi
Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat cã Uniunea Europeanã trebuie sã rãmânã unitã în urma rezultatului referendumului
din Marea Britanie. “Uniunea Europeanã este suficient de puternicã
astfel încât sã dea rãspunsurile cuvenite situaþiei de astãzi”, a susþinul cancelarul german. Anterior, preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, a subliniat cã este “în totalitate conºtient de cât de
grav, sau chiar dramatic este acest moment din punct de vedere
politic”, dar cã “UE nu este doar un proiect al vremurilor bune”.
“Nu este niciun secret faptul cã ne doream un alt rezultat al referendumului de ieri. Sunt în totalitate conºtient de cât de grav, sau chiar
dramatic este acest moment din punct de vedere politic. ªi nu existã
nicio modalitate de a prevedea toate consecinþele politice ale acestui
eveniment, ma ales pentru Marea Britanie. Este un moment istoric,
însã cu siguranþã acum nu este momentul pentru reacþii isterice.
Vreau sã dau tuturor asigurãri cã suntem de asemenea pregãtiþi pentru acest scenariu negativ. Dupã cum ºtiþi, UE nu este doar un proiect al vremurilor bune”, a declarat Tusk, potrivit informaþiilor publicate pe site-ul instituþiei.

Scoþia îºi vede viitorul în
interiorul Uniunii Europene
în pofida votului britanicilor
de a pãrãsi Blocul comunitar, a anunþat premierul Nicola Sturgeon, sugerând posibilitatea unui nou vot pentru independenþã ºi posibila
disoluþie a Marii Britanii.
Scoþia a votat cu o marjã de 62 la sutã sã rãmânã în UE la referendumul de joi. “Scoþia a prezentat un vot puternic, fãrã echivoc de a
rãmâne în UE ºi salut susþinerea statutului nostru european”, a spus
Sturgeon. Fostul premier Alex Salmond a spus în mod explicit cã
Scoþia ar putea acum face presiuni pentru un al doilea referendum
privind independenþa. Unul dintre motivele-cheie pentru care scoþienii au respins ideea de independenþã într-un referendum care a avut
loc acum aproximativ trei ani este cã independenþa ar fi însemnat, de
asemenea, pãrãsirea UE. 62% dintre scoþieni au votat pentru rãmânerea în UE, iar 38% împotrivã la referendumul de joi din Marea
Britanie. ªi Declan Kearney, un membru al partidului irlandez Sinn
Fein, a declarat cã “Suntem puºi în faþa unei situaþii în care alegãtorii
englezi vor forþa ieºirea din UE, împotriva dorinþei oamenilor din
Irlanda de Nord care doresc sã rãmânã în UE”. Partidul Sinn Fein a
emis un comunicat în care cere organizarea unui referendum pentru
consultarea populaþiei din Irlanda de Nord în privinþa unirii cu Republica Irlanda, ca o soluþie pentru a rãmâne în UE.

Zeci de mii de britanici
au semnat
o petiþie online
pentru organizarea
unui nou referendum
Zeci de mii de britanici cer organizarea celui
de-al doilea referendum pe tema apartenenþei þãrii
lor la UE, dupã ce 51,9 la sutã dintre cetãþenii
acestui stat au votat pentru ieºirea Marii Britanii
din Blocul comunitar, potrivit The Independent
ºi La Capitale. “Noi, subsemnaþii, facem apel la
Guvernul Majestãþii Sale sã punã în aplicare o
regulã astfel încât dacã votul de a rãmâne sau
de a pãrãsi UE este mai mic de 60 la sutã pe
baza unei rate de participare de 75 la sutã, sã se
organizeze un al doilea referendum”, se menþioneazã în petiþie, potrivit The Independent. Aproximativ 60.000 de persoane au semnat ieri dimineaþã petiþia online. Guvernul britanic rãspunde în mod normal tuturor petiþiilor care obþin
cel puþin 10.000 de semnãturi. Dacã sunt strânse
100.000 de semnãturi, petiþia este analizatã de
Parlament.

Frontul Naþional
cere organizarea
unui referendum cu
privire la apartenenþa
Franþei la UE
Partidul francez de extremã dreapta Frontul
Naþional cere organizarea unui referendum cu privire la statul de membru UE al Franþei, dupã ce
Marea Britanie a votat în favoarea pãrãsirii Blocului comunitar. Caracterizând Uniunea Europeanã ca fiind din ce în ce mai “anti-democraticã ºi
brutalã”, într-un mesaj publicat pe contul de twitter al partidului se mai afirmã cã Marea Britanie
va “trãi bine”, dupa ruperea legãturii cu blocul
european. “Victorie pentru libertate!” a afirmat
Marine Le Pen, adãugând cã “Acum trebuie sã
organizãm acelaºi tip de referendum în Franþa ºi
în (alte) þãri din UE”. Anterior, Le Pen a declarat
cã dacã va câºtiga alegerile prezidenþiale din Franþa de anul viitor, va demara imediat negocierile
cu Bruxelles cu privire la o serie de probleme de
suveranitate, inclusiv moneda unicã. Dacã negocierile nu au un rezultat favorabil, ea va cere alegãtorilor sã susþinã ieºirea din UE, într-un referendum, a mai spus ea.

sâmbãtã, 25 iunie 2016
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externe

BREXIT:: Marea
Marea Britanie
Britanie pãrãseºte
pãrãseºte
BREXIT
Uniunea
Uniunea Europeanã
Europeanã dupã
dupã 43
43 de
de ani.
ani.
OO istorie
istorie aa Regatului
Regatului britanic
britanic înîn Uniune
Uniune
De la rezistenþa faþã de aderarea la construcþia europeanã la manifestaþii contra
achitãrii contribuþiilor, pânã la dispute aprinse în privinþa politicii monetare ºi a ameninþãrilor cã va pãrãsi Uniunea, Marea Britanie a avut o istorie cu hopuri în UE. Ieri,
britanicii au decis: pãrãsesc Uniunea. Marea Britanie va ieºi din UE, dupã ce 51,9 la
sutã dintre cetãþenii britanici au votat pentru ieºirea þãrii din Blocul Comunitar, potrivit rezultatelor finale ale referendumului care a avut loc joi, 23 iunie. Britanicii ºi-au
decis viitorul în afara Uniunii Europene dupã o relaþie lungã ºi tumultoasã cu aceasta.
The Telegraph a prezentat o istorie a Marii Britanii în UE.
1990 -Marea Britanie se alãturã Mecanismului European al
Ratelor de Schimb, la 11 ani
dupã ce acesta fusese instalat
pentru a armoniza sistemul financiar al þãrilor europene înainte de crearea monedei unice.
Februarie 1992 -Se semneazã Tratatul de la Maas-

1957 -Cei ºase membri fondatori ai Comunitãþii Economice Europene (CEE) au semnat
Tratatul de la Roma - Franþa,
Germania de Vest, Italia, Blegia, Olanda ºi Luxembourg - dar
Marea Britanie a respins invitaþia de a li se alãturã.
1963 -Cu o economie slãbitã, Marea Britanie face prima
sa încercare de a se alãtura Pieþei Unice, dar preºedintele fran-

1973 -Cu Charles de Gaulle
în afara jocurilor (preºedintele
francez murise în 1970), britanicilor li se permite intrarea în
Comunitatea Economicã Europeanã la zece ani de la prima
lor încercare, dar la doar un an,
aceºtia solicitã reformarea majorã a Politicii Agricole Comune, precum ºi schimbãri în do-

2007 -Gordon Brown absenteazã de la ceremonia televizatã a liderilor care au semnat Tratatul de la Lisabona,

meniul finanþãrii bugetului.
1975 -Guvernul laburist al
lui Harold Wilson iniþiazã un referendum faþã de apartenenþa
la Comunitatea Economicã Europeanã, referendum care duce
la ruperea partidului, rezultatele arãtând cã trei treimi dintre
votanþi doresc sã rãmânã în
Comunitate.
1983 -Liderul laburist Michael Foot promite retragerea

din CEE în manifestul sãu electoral, dar este învins decisiv în
sondaje de conservatorii lui
Margaret Thatcher.
1984 -O victorie importantã
pentru Margaret Thatcher care
câºtigã o corecþie financiarã din
partea Bruxelles-ului dupã ce
aceasta a ameninþat cu oprirea
contribuþiilor din cauza faptului
cã Marea Britanie primea mai
puþine subvenþii agricole faþã de
Franþa. “Cerem doar sã ni se înapoieze banii noºtri”, a declarat
aceasta.

2013 -David Cameron a promis un referendum dacã câºtigã alegerile generale din 2015,
ceea ce s-a ºi întâmplat ºi a reiterat angajamentul sãu de a organiza referendumul înainte de
sfârºitul anului 2017.
Februarie 2016 -David Cameron negociazã noul “noul
acord EU ” pentru Marea Britanie, în urma a 30 de ore de discuþii, dar a trebuit sã facã o serie de concesii. Prim Ministrul
a anunþat cã referendumul se va
þine pe 23 iunie.
Iunie 2016 - 51.9 % dintre
cetãþenii britanici au votat pentru ieºirea þãrii din Blocul Comunitar, potrivit rezultatelor finale ale referendumului care a
avut loc joi, 23 iunie. Premierul
britanic David Cameron a anunþat cã va demisiona, în urmãtoarele trei luni, în urma rezultatului referendumului privind apartenenþa la Uniunea Europeanã.

tricht privind Uniunea Europeanã, dar Marea Britanie negociazã opþiune de a renunþa
la uniunea monetarã ºi politica socialã. În anul urmãtor,
John Major a trebuit sã înnãbuºe o revoltã a membrilor
Parlamentului de a nu mai susþine Tratatul, criticii avertizând
cã acesta submineazã suveranitatea Parlamentului.
Septembrie 1992 -În ceea
ce a devenit cunoscutã drept
Miercurea Neagrã, Marea Britanie este forþatã sã se retragã
din Mecanismul European al
Ratelor de Schimb ca urmare a
faptului cã nu a stopat speculaþiile valutare masive.

cez de atunci Charles de Gaulle
se opune prin drept de veto
acestui demers, acuzând Marea
Britanie de „ostilitate profundã”
contra iniþiativei europene.

cez Jacques Chirac în privinþa
constituþiei europene, Franþa fiind preocupatã cã anumite concesiuni vor crea o „Europã cu
douã viteze”. Planurile se prãbuºesc ulterior dupã ce Franþa
ºi Olanda voteazã împotrivã în
referendumurile organizate.

1999 -Tensiuni create din
cauza interdicþiei impusã de
Franþa în privinþa cãrnii de vitã
britanice în timpul focarului de
„boala vacii nebune”. Bruxelles
a dat un ultimatum Franþei, dar
interdicþia nu a fost ridicatã decât la câþiva ani mai târziu.
2000 -Ciocolata britanicã a
primit într-un final avizul de a fi
comercializatã în Europa dupã
o disputã de 27 de ani în privinþa ingredientelor. „Puriºtii ciocolatei” precum Belgia sau Franþa au demarat campanii pentru
untul de cacao ºi nu pentru utilizarea uleiului vegetal în fabricarea ciocolatei.
2004 -Au loc ciocniri între
Tony Blair ºi preºedintele fran-

care conferã puteri extinse
Bruxelles-ului. Tratatul controversat a fost negociat timp
de doi ani, dupã ce planurile
pentru o constituþie oficialã au
fost abandonate.
2011 -David Cameron se
contreazã cu UE asupra planurilor de a introduce o taxã pe
bãnci ºi de a restricþiona sectorul financiar al Londrei. Prim
Ministrul le-a promis britanicilor cã îºi vor lua puterea înapoi.

Cetãþenii britanici de peste 65
de ani au votat în proporþie de
58% pentru ieºirea Marii Britanii din UE, în timp ce la grupele
de vârstã 18-24, 64% au votat
pentru rãmânere. Grupul de vârstã 18-24 va trebuie sã trãiascã
astfel cu noua decizie timp 69
de ani, la o speranþã de viaþã de
90 de ani, în timp ce grupul celor de peste 65 de ani care au
votat împotriva Marii Britanii în
UE (în proporþie de 58%), mai
au în medie 16 ani de trãit.
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Înscrieri
Înscrieri lala ªcoala
ªcoala de
de VVarã
arã „Bios
„Bios Art
Art înîn vacanþã”
vacanþã”
Au început înscrierile pentru programul educativ-interactiv ªcoala
de Varã „Bios Art în vacanþã”, derulat de Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei pe perioada vacanþei ºcolare. Propuse publicului,
ca alternativã nonformalã de petrecere a timpului liber într-un mod
plãcut ºi creativ, sunt patru module: modelaj ºi colorat lut, decoupage
(tehnica ºerveþelului), paper weaving (împletiturã din hârtie), string
art (arta firului de aþã). Înscrierile se fac pânã la data de 3 iulie, inclusiv, în limita locurilor disponibile (20 pentru fiecare atelier), la numerele de telefon 0251/411906 ºi 0766.326.909.
«Cei interesaþi sã îºi dezvolte talentul ºi sã
îºi exprime pasiunea pentru un domeniu creativ, care sã ofere libertate în exprimarea originalã a „vocaþiei” – biologie, ºtiinþele naturii,
paleontologie, cosmos – pot alege din cele
patru module propuse de specialiºtii secþiei»,
precizeazã organizatorii, menþionând ºi programul dupã care acestea se vor desfãºura.
Este vorba despre atelierul de modelaj
ºi colorat lut, se va avea loc în perioada 5
iulie – 2 august, sãptãmânal, marþea, între
orele 9.00-10.30; atelierul de decoupage
din perioada 7 iulie – 4 august, sãptãmânal,
joia, între orele 9.00-10.30; atelierul de
paper weaving (împletiturã din hârtie) din
perioada, 9 august – 6 septembrie, sãptãmânal, marþea, între orele 9.00-10.30; atelierul de art string (arta firului de aþã) din
perioada 11 august – 8 septembrie, sãptãmânal, joia, între orele 9.00 ºi 10.30. Fiecare atelier va avea câte 5 module (întâlniri) ºi
un numãr limitat la 20 de locuri. Potrivit organizatorilor, ultima întâlnire din cadrul fiecãrui atelier este rezervatã pentru festivitatea de premiere, în cadrul cãreia se vor oferi
diplome de participare ºi surprize.

Muzeografi, invitaþi speciali ºi voluntari
vor lucra cu participanþii
Alãturi de specialiºtii Secþiei de ªtiinþele

Naturii (dr. Aurelian Popescu, dr. Olivia Cioboiu, drd. Claudia Ionelia Goga), care vor fi
prezenþi cu materiale multimedia cu teme de
specialitate (paleontologie, malacologie, mamifere, ihtiologie), participanþii se vor bucura
ºi de prezenþa unor invitaþi speciali. Aºa vor fi
Emilia Criveanu (consilier dezvoltare perso-

nal, segment vizat: relaþia pãrinþi-copii-naturã); dr. Irina Maria Popescu (arheolog, Secþia de Istorie Arheologie a Muzeului Olteniei); Loredana Durãu (muzeograf, Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei) – în luna iulie,
respectiv Marinela Covrig (artist plastic), Irinela Firan (expert restaurator textile, Laboratorul de Restaurare-Conservare, Muzeul Olteniei) – în luna august. Atelierele creative se
vor bucura ºi de participarea voluntarilor din
cadrul proiectului „I like the museum.

Workshop pentru familiarizarea viitorilor
participanþi cu materialele ºi tehnicile utilizate
«Pentru a veni în sprijinul pãrinþilor ºi

copiilor ºi a-i familiariza pe viitorii participanþi cu materialele ºi tehnicile utilizate în
cadrul acestor ateliere creative gratuite ºi
pentru a-i ajuta sã opteze pentru unul dintre
cele patru tipuri de ateliere propuse, Muzeul
Olteniei va organiza luni, 4 iulie, ora 10.00,
un workshop la sediul Secþiei de ªtiinþele
Naturii, din strada „Popa ªapcã” nr. 8», a
precizat Lila Gima, coordonator al ªcolii de
Varã „Bios Art în vacanþã”.
Lucrãrile realizate de cursanþi vor fi incluse în douã expoziþii, care se vor amenaja
la parterul Secþiei de ªtiinþele Naturii, vizitatorii muzeului votând cele mai inedite lucrãri.
Acestea vor fi premiate ºi cuprinse într-o
nouã expoziþie colectivã itinerantã.

Festivalul Internaþional de Epigramã
„Traian Demetrescu”, la Craiova
Ediþia a V-a a Festivalului Internaþional de Epigramã „Traian
Demetrescu” va avea loc la
Craiova, în perioada 3-5 septembrie a.c., fiind organizatã
de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, în colaborare cu
Cenaclul Epigramiºtilor Olteni,
Uniunea Epigramiºtilor din
România ºi revista „Cugetul”,
sub egida Primãriei Municipiului
Craiova.
În cadrul festivalului se va organiza un
concurs de epigramã având tema „E toamnã iar...” ºi temã liberã. Pentru fiecare, participanþii – epigramiºti din întreaga þarã,
membri sau nu ai U.E.R., indiferent de vârstã, ºi din strãinãtate – vor trimite câte douã
epigrame inedite, în câte trei exemplare, dactilografiate sau scrise la calculator, în sistem motto, pânã la 1 august (data poºtei),
la adresa: Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, strada „Traian Demetrescu” nr. 31,
Craiova, Dolj, cod 200332. În plicul în care
sunt transmise epigramele va fi un alt plic
închis, cu acelaºi motto, împreunã cu datele personale ale concurentului. Pe plic se va
specifica: „Pentru Concursul de Epigramã”.

Juriul care va premia cele mai bune epigrame va avea cinci membri ºi va fi prezidat
de George Corbu, preºedintele Uniunii Epigramiºtilor din România. Vor fi acordate premiile I, II ºi III, menþiuni I, II ºi III, precum
ºi premii speciale, care vor consta în bani.
Vor fi înmânate, de asemenea, Diplome de
Onoare ºi Diplome de Excelenþã, dar ºi cinci
premii speciale membrilor Cenaclului Epigramiºtilor Olteni, care doresc sã participe la
acest concurs, în ordinea mediilor obþinute,
cu ocazia împlinirii, în 2016, a 150 de ani de
la naºterea poetului Traian Demetrescu.
„Câºtigãtorii concursului vor fi invitaþi la
Craiova, unde se vor întâlni cu colegii lor
olteni ºi cu publicul. Fiecare participant va

citi câte o epigramã dintre cele înscrise în
concurs ºi va primi din partea traducãtorilor
epigrama redactatã în una din limbile de circulaþie internaþionalã: englezã, francezã, italianã, germanã sau spaniolã”, precizeazã,
într-un comunicat de presã, reprezentanþii
Casei de Culturã.
De asemenea, epigramiºtii participanþi la
concurs pot intra ºi în cursa pentru câºtigarea Premiului de Excelenþã „ªtefan Manea –
Hofigal”, instituit de ªtefan Manea, director
general al Societãþii Comerciale HOFIGAL
S.A., invitat de onoare al festivalului. Cei care
doresc sã se înscrie ºi la acest concurs vor
trimite la aceeaºi adresã poºtalã douã epigrame cu tema „Natura nu minte nicioda-

tã”, expresie atribuitã poetului nostru naþional Mihai Eminescu. Participarea la aceastã
temã este opþionalã, iar epigramele vor avea
acelaºi motto ºi vor fi introduse în acelaºi
plic. La acest concurs, trei dintre participanþi, aleºi în ordinea mediilor, vor primi fiecare câte un premiu de 1.000 lei. Se vor
acorda ºi menþiuni. De precizat cã, la aceastã ediþie, doi epigramiºti, oameni de afaceri,
vor institui premii anuale ce vor fi acordate
pentru cele mai reuºite epigrame.
Informaþii suplimentare pot fi solicitate la
numerele de telefon 0723.059.737,
0251.521.691 (Petre Gigea-Gorun – scriitor)
ºi 0351.413.369 (Luiza-Elena Mitu – directorul Casei de Culturã „Traian Demetrescu”).

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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

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)

10:00 Chefi la cuþite
13:00 Observator

TVR 2
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

HBO
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

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

PRO CINEMA

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

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

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)

KANAL D

SPORT.RO

07:00 ªtirile Kanal D (R)

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

07:30 Pastila de râs (R)

01:30 Killer Karaoke (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Pana de curent (R)
2012, Acþiune, Thriller
05:45 Focus

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)
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programe TV / utile

Fantastic 4
Se difuzeazã la HBO, ora 21:45
Cei Patru Fantastici, o relansare 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 modificãri fizice dramatice. Vieþile
lor se schimbã ireversibil, iar
echipa trebuie sã înveþe sã-ºi
stãpâneascã noile ºi uimitoarele abilitãþi ºi sã colaboreze
pentru a salva Terra de o teribilã 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 "bãrbatul 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 împreunã cu fiul lor la un meci de
fotbal. Între timp ea se bucura
puþin de timpul ei liber, consolându-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...
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 iunie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5366 ............. 45366
1 lirã sterlinã................................5,6686....................56686

$

1 dolar SUA.......................4,0766........40766
1 g AUR (preþ în lei)........172,6048.....1726048

METEO

sâmbãtã, 25 iunie - max: 32°C - min: 21°C

Parþial
ploaie
înnorat
ploaie

programe TV / cinema

RECOMANDÃRI TV

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ecosisteme din Þara
Galilor
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
17:00 Gala Umorului
17:55 Festivalul Internaþional de
Teatru de la Sibiu
18:00 Lozul cel mare
18:30 Curaj la feminin
19:30 Extragere Loteria
Bonurilor Fiscale
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Repriza a treia
21:50 Cervantes, tânãrul rebel
00:00 Jurnal Euro
00:05 Ei au luptat pentru patrie
1975
02:45 Ochiul magic (R)
03:15 Telejurnal (R)
04:05 Vorbeºte corect!
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Ce spun românii (R)
11:15 Trucurile pasiunii (R)
2002, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
13:15 Apropo Tv
14:30 Cavalerii mesei rotunde
1995, SUA, Dramã, Romantic,
Dragoste
17:15 Robosapiens
2013, SUA, Aventuri, Dramã
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 Apropo Tv (R)
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:45 Robosapiens (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã
04:00 Cavalerii mesei rotunde
(R)
1995, SUA, Dramã, Romantic,
Dragoste
06:15 Ce spun românii (R)

09:00 Noile aventuri ale lui Babe
în oraº
1998, SUA, Comedie
11:00 Odiseea
1997, SUA, Aventuri, Dramã,
Fantastic
13:00 Observator
14:00 Poliþist de grãdiniþã (R)
1990, SUA, Acþiune, Comedie
16:00 Chefi la cuþite
19:00 Observator
20:00 Pinocchio
1940, SUA, Animaþie, Aventuri,
Dramã, Familie, Fantastic, Muzical
21:45 Întâlnire cu Joe Black (R)
1998, SUA, Dramã, Fantastic,
Mister, Romantic, Dragoste
01:30 Odiseea (R)
1997, SUA, Aventuri, Dramã,
Fantastic
03:30 Pinocchio (R)
1940, SUA, Animaþie, Aventuri,
Dramã, Familie, Fantastic, Muzical
06:00 Observator

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,
Comedie, Familie, SF
11:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Imposibila iubire
1983, Romania, Dramã
15:50 Pove;ti citadine
16:00 China, gust ºi savoare
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
18:15 Atletism
20:40 Rochia alba de dantela
1989, Rom\nia, Dramã
22:20 Poveºti citadine
22:30 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
22:40 Milionari de weekend
2004, România, Acþiune,
Comedie
00:30 Interviurile Festivalului
Internaþional George Enescu
01:30 Hamlet
04:00 China, gust ºi savoare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

HBO
07:20 Visul american
09:05 Hotel Transilvania 2
10:35 Aceeaºi Alice
12:15 Exodus: Zei ºi regi
14:45 Baietii din decembrie
16:30 Tammy
18:10 Max
20:00 Hotel Transilvania 2
21:30 Urzeala tronurilor
22:30 Cum scapam de zombi,
frate?
00:05 Mami
2014, Franta, Canada, Dramã
02:20 Northmen. Saga vikingilor
04:00 Urzeala tronurilor
05:15 Silicon Valley

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Vise de smarald (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (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)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?

PRO CINEMA
07:00 A 19-a soþie (R)
09:00 Ptiu! (R)
11:00 La bloc (R)
12:45 Condamnat pe nedrept
(R)
14:45 Nuntã a la grec (R)
16:45 La bloc
18:30 Renunþã, Dorothy!
20:30 Desperado
22:45 Iubitul meu se însoarã
01:00 Desperado (R)
03:00 Cine A.M.

SPORT.RO
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
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 Superkombat
21:00 Toatã România vede
România!
21:30 Highlights UEFA Euro
2016
22:00 Local Kombat Oneºti:
''Oneºti, dar rãi''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Superkombat
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi
design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
14:00 Focus 14
15:00 Interviurile Cristinei
Þopescu
16:00 Grãbeºte-te încet (R)
1981, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Minotaur
1999, SUA, Romantic, Thriller,
Dragoste
00:30 17 (R)
2008, România, Dramã
01:30 Interviurile Cristinei
Þopescu (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Minotaur (R)
1999, SUA, Romantic, Thriller,
Dragoste
05:45 Focus (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
08:45 În papuci de vedeta (R)
10:00 Cãsãtoreºte-te cu mine
(R)
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Testul de rezistenþã
15:00 În pielea altuia (R)
2006, Marea Britanie, Comedie,
Romantic, Dragoste
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 Puzzle mortal 4
2007, SUA, Crimã, Horror,
Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Ochii din umbrã (R)
04:45 Testul de rezistenþã (R)

Hotel Transilvania 2
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00
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DUMINCÃ - 26 iunie
TVR 1

sâmbãtã, 25 iunie 2016

În Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puþin
în ultima vreme: politica
strictã a lui Dracula care
acceptã doar monºtri în
hotel s-a mai relaxat, iar
hotelul îºi deschide porþile
ºi oamenilor. Dar în spatele
cavourilor închise, Dracula
este neliniºtit deoarece
adorabilul sãu nepot, jumãtate vampir, jumãtate om,
Dennis, nu dã semne cã ar fi
ºi vampir...

Robosapiens
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 17:15
Un baiat ºi un robotel fac
echipã pentru a-ºi salva
pãrinþii care sunt þinuþi ostatetici de cãtre organizaþia
care a creat robotul.
Cu:
Penelope Ann Miller, Sean
McNamara

Desperado
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
Dupã ce a dat lovitura cu El
Mariachi, regizorul Robert
Rodriguez face din nou furori
cu thriller-ul noir Desperado,
care are în prim-plan douã
nume sonore - Antonio Banderas ºi Salma Hayek. Dupã un
scenariu excelent al inegalabilului Quentin Tarantino, filmul
exceleazã în explozii spectaculoase, rãsturnãri de situaþie
incredibile ºi replici picante...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Panoramic 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

sâmbãtã, 25 iunie 2016

Anunþul tãu!
Primãria Municipiului
Craiova, prin SC Salubritate
Craiova SRL, va efectua, în perioada 04.07.2016-25.07.2015,
în funcþie de condiþiile meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului Craiova (luciu de apã ºi
spaþii verzi). Lucrarea de
dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se
va face prin pulverizare terestrã. Se vor folosi pentru dezinsecþie substanþele din grupa
a III-a de toxicitate Supertox ºi
Extratox, avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºelor de securitate a produselor, soluþiile de lucru utilizate
nu sunt periculoase pentru
mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru oameni, animale,
peºti ºi pãsãri.
CAS Dolj anunþã deschiderea sesiunii de contractare pentru anul 2016 pentru furnizorii
de servicii medicale, medicamente cu ºi fãrã contributie
personalã ºi dispozitive medicale. In acest sens, furnizorii
interesaþi vor depune la sediul
CAS Dolj documentele necesare contractãrii, în perioada 02
iulie - 06 iulie 2016 inclusiv, între oele 9,oo -15,oo. Data limitã
pentru finalizarea procesului
de contractare ºi semnare a
contractelor este 29.07.2016.
Informaþii detaliate pot fi vizualizate pe site-ul www.casdj.ro.
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OFERTE SERVICIU

Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Menajerã pentru
curãþenie generalã,
o zi pe sãptãmânã,
apartament, vârsta
peste 50 ani, din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.
PRESTÃRI SERVICII

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 decomandate toate
îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/
995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semidecomandat, 3 camere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Telefon: 0765/715.591.
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare cu
toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Coºoveni 64 mp + curte
1400 mp. Telefon:
0752/171.229.
VÂND casã+teVÂNZÃRI
ren, zona Izvoru
GARSONIERE
Rece. Telefon:
Vând garsonierã 0763/359.072.
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex- TERENURI
clus agenþii. Tele- Vând teren intravifon: 0724/167.883. lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
APARTAMENTE
0746/112.040.
2 CAMERE
Vând apartament 2 I N T R AV I L A N camere decoman- 496 mp, str. Pãldate, microcentra- tiniº. Telefon:
lã, coloanã apã se- 0760/157.905.
parat, etaj 4/10 - Vând pãdure BoCiupercã. Telefon: rãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
0746/660.001.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
CHEVROLET
AVEO, 2006, proprietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; Geamuri Electrice; Închidere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; - Interior ReAUTO
caro; Preþ 2700
ROMÂNEªTI
Vând DACIA 1300 Euro, negociabil.
convenabil,avantajos Relaþii la telefon:
pentru programul 0765/312.168.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºorului. 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, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Rabla. Telefon: 0728/ VÂNZÃRI DIVERSE
272.925. Craiova. Vând lucernã, reSTRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/
632.388.

laþii la telefon:
0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu geamuri, presã hidraulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
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Vând casetã direcþie Skoda Fabia –
Volkswagen perfectã stare. 0720/
538.269.
Cadã baie fibrã sticlã, ghivete baie,
coº de þeavã pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse Romaneºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând 100 familii albine, faguri – 35 lei
/ kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând þiglã ELPRECO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cutii metalice pãstrare armament cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsitevopsite, încãlþãminte piele militare, combinã muzicalã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Telefon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezervã - 220 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Telefon: 0770/298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
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Vând TV color D102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, supermodern, mobilat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

SCHIMBURI APARTAMENTE

SCHIMB apartament 2 camere,
Aeroport, cu garsonierã, plus diferenþã. Telefon: 0766/
425.114.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


DIVERSE

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

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

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

PIERDERI

PIERDUT Foaie
Matricolã pe numele de Vava Mihai,
Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare Craiova,
Promoþia 1997. O
declar nulã.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:

CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
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CAMPIONATUL EUROP EAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

Încep optimile! Croaþia – Portugalia þine capul de afiº al weekend-ului

Astãzi debuteazã optimile de finalã ale
Campionatului European din Franþa, iar
marele meci al zilei ºi al weekend-ului
este cel dintre Croaþia ºi Portugalia. Exiugoslavii traverseazã o perioadã excelentã, dovadã vie fiind victoria din finala grupei D cu deþinãtoarea ultimelor
douã titluri continentale, Spania, 2-1,
rezultat în urma cãruia ºi-au asigurat
primul loc, cu 7 puncte, dupã ce mai
învinseserã cu 1-0 Turcia ºi remizaserã
la 2 contra Cehiei, cu un gol încasat în
finalul jocului (89). Prestaþia croaþiilor
a fost recompensatã de cei de la L’Equipe cu introducerea în echipa idealã a
fazei grupelor a doi jucãtori, numindu-i
aici pe Luka Modric ºi Ivan Perisic.
“Creierul” Realului, care decisese me-

ciul cu Turcia, nici mãcar n-a jucat în
succesul cu Spania, dupã o accidentare
suferitã la inghinali, în disputa cu Cehia. În atare condiþii, rãmâne de vãzut
dacã va fi pe teren desearã, pentru a se
duela cu Ronaldo, colegul sãu de la echipa de club. Cât îl priveºte pe Perisic,
acesta a punctat în douã rânduri, deschizând scorul cu Cehia ºi închizând
tabela împotriva “Furiei Roja”.
De cealaltã parte, lusitanii au încheiat pe trei în grupa F, puþin în comparaþie cu jocul arãtat, obþinând numai remize, 1-1 cu Islanda, 0-0 cu Austria ºi
3-3 cu Ungaria. Nani ºi Ronaldo au fost
marcatorii portughezilor, fiecare cu câte
douã reuºite. Starul celor de la Real putea avea chiar trei, dacã nu rata un pe-

Þintarul fazelor eliminatorii

nalty (barã) împotriva Austriei.
Istoricul întâlnirilor directe este
clar de partea Portugaliei, triumfãtoare în toate meciurile anterioare, 3 la
numãr. Dintre acestea doar unul a fost
oficial ºi s-a încheiat cu cel mai net
succes. Se întâmpla tot la un CE, în
1996, în grupe, cu Figo deschizând
drumul cãtre o victorie la scor de
neprezentare, 3-0. În amicale, ambele disputate ulterior, a fost un 2-0 în
2005, la Coimbra, respectiv un 1-0
la Geneva (Elveþia), în 2010, graþie
unui punct semnat de Ronaldo.
Echilibru anunþã ºi celelalte partide de astãzi, deschiderea dintre Elveþia ºi Polonia ºi duelul sutã la sutã
britanic dintre Þara Galilor ºi Irlanda
de Nord. În susþinere vin remizele din
ultimele “directe”, ambele în jocuri de
verificare: Elveþia – Polonia (2-2 în
2014), Þara G. – Irlanda de N. (1-1
chiar în acest an).
În schimb, toate meciurile de duminicã vor avea o favoritã certã, gazda
Franþa cu Irlanda, campioana mondialã Germania cu Slovacia ºi Belgia cu
Ungaria.
Irlandezii au sã-ºi ia o revanºã pentru eliminarea din barajul de accedere la
CM 2010, când Henry a fãcut henþ la
golul calificãrii Franþei. O revanºã au de
luat ºi nemþii, însã pentru mult mai puþin, un amical pierdut, “acasã”, cu 1-3,
înaintea acestui turneul final. Finalmente, Ungaria cautã o victorie cu Belgia de
nu mai puþin de 58 de ani, moment din
care au remizat de douã ori ºi au pierdut în alte ºase ocazii.

Sâmbãtã
ELVEÞIA – POLONIA (ora 16:00, Dolce 1)
Stadion: “Geoffroy-Guichard” – St Etienne.
Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).
ÞARA G. – IRLANDA N. (ora 19:00, Dolce 1)
Stadion: “Parc des Princes” – Paris.
Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).
CROAÞIA – PORTUGALIA(ora 22:00, Dolce 1, PRO TV)
Stadion: “Bollaert-Delelis” – Lens.
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Duminicã
FRANÞA – IRLANDA (ora 16:00, Dolce 1)
Stadion: “Parc Olympique Lyonnais” – Lyon.
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).
GERMANIA – SLOVACIA (ora 19:00, Dolce 1)
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille.
Arbitru: Szymon Marciniak (Polonia).
UNGARIA – BELGIA (ora 22:00, Dolce 1, PRO TV)
Stadion: “Municipal” – Toulouse.
Arbitru: Milorad Mazic (Serbia).

Luni
ITALIA – SPANIA (ora 19:00, Dolce 1, PRO TV)
Stadion: “Stade de France” – St. Denis.
Arbitru: nestabilit pânã la închiderea ediþiei.
ANGLIA – ISLANDA (ora 22:00, Dolce 1, PRO TV)
Stadion: “Allianz Riviera” – Nice.
Arbitru: nestabilit pânã la închiderea ediþiei.

Se ºtie deja prima sfert-finalistã?
Partida dintre Elveþia ºi Polonia deschide, astãzi,
la Saint Etienne, faza optimilor de finalã ale Campionatului European.
În cursul zilei de ieri s-au efectuat o serie de teste
la tabela de marcaj a stadionului, organizatorii dorind
sã se asigure cã afiºajul electronic nu va reprezenta o
problemã în ziua meciului.
Matthias Rötters, jurnalist elveþian acreditat la
UEFA pentru acest turneu, a surprins o imagine care
face înconjurul internetului. Pe tabelã a apãrut scorul
de 2-2 dupã expirarea timpului regulamentar ºi al reprizelor de prelungiri, iar Polonia se va califica cu 76 dupã executarea loviturilor de departajare.
“Pentru cei care vor sã vadã meciul Elveþia - Polonia! Potrivit tabelei de marcaj, am ajuns prea târziu”, a fost mesajul jurnalistului elveþian.

Wimbledon: Halep – Schmiedlova, în primul tur

Haþegan ºi-a încheiat
aventura la turneul final
Arbitrul român Ovidiu
Haþegan ºi-a încheiat misiunea la
Campionatul European dupã faza
grupelor. Centralul din Arad s-a
regãsit pe lista celor ºase arbitri
care nu vor mai arbitra partide
în fazele eliminatorii.
Scoþianul William Collum,
rusul Serghei Karasev (centralul
de la România – Elveþia),
norvegianul Svein Oddvar

Moen, francezul Clement Turpin
ºi cehul Pavel Kralovec (centralul de la România – Albania) sunt
ceilalþi cinci arbitri care nu vor
mai fi delegaþi la aceastã ediþie a
turneului final.
Ovidiu Haþegan a arbitrat
douã partide din faza grupelor:
confruntarea dintre Polonia ºi
Irlanda de Nord (1-0) ºi meciul
dintre Irlanda ºi Italia (1-0).

Dintre cele cinci românce, Cîrstea – marea ghinionistã
Jucãtoarele din România ºi-au
aflat adversarele de la Wimbledon
2016 (27 iunie – 10 iulie, în direct
la Digi Sport), în urma tragerii la
sorþi efectuate ieri.
Simona Halep (5 WTA) o va
înfrunta în turul I pe Anna Schmiedlova (Slovacia, 40 WTA), Irina
Begu (27 WTA) o întâlneºte pe
Carina Witthoeft (Germania, 104
WTA) în meciul de deschidere,
Sorana Cîrstea (86 WTA) va debuta contra campioanei din 2011
ºi 2014, Petra Kvitova (Cehia, favoritã 11), Patricia Þig (100 WTA)

se va duela cu Sara Errani (Italia,
favoritã 21), în timp ce Monica Niculescu (47 WTA) va avea parte
de o adversarã venitã din calificãri.
Simona Halep ar putea sã o întâlneascã pe marea favoritã Serena Williams doar în finalã.
Constãnþeanca a obþinut cel mai
bun rezultat la All-England Club în
2014, atunci când a ajuns în penultimul act, acolo unde a fost eliminatã de Eugenie Bouchard (6-7,
2-6). Anul trecut, ea a fost învinsã
încã din primul tur de Jana Cepelova (7-5, 4-6, 3-6).
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Antrenorul ia atitudine dupã ce s-a trezit fãrã achiziþii, dar ºi fãrã jucãtorii aflaþi sub contract

Mulþescu:
Mulþescu:
„Avem
vem
„A
probleme”
probleme”

Universitatea Craiova a fost învinsã în primul
amical din Austria de o echipã albanezã, iar
Mulþescu a fost nevoit sã improvizeze ºi sã
utilizeze mulþi juniori, care nu au fãcut faþã
nici mãcar unui amical
Situaþie dificilã pentru Universitatea Craiova ºi noul sãu antrenor în cantonamentul din Austria.
Nu numai cã lui Mulþescu nu i-au
fost aduse cele cinci-ºase achiziþii promise, dar nici mãcar jucãtorii aflaþi sub contract n-au ajuns
la timp, iar Acka ºi Nuno Rocha
au întârziat nu mai puþin de douã
sãptãmâni, ei urmând sã ajungã,
dacã o vor face, înaintea meciului cu Red Bull Salzburg, de duminicã. Mai mult, Bancu, Zlatin-

lui discursul lui Mulþescu a fost „îndulcit”, într-o intervenþie la digisport, antrenorul a spus lucrurilor
pe nume: „Nu mi-au venit jucãtorii
promiºi, alþii sunt accidentaþi, alþii
n-au ajuns la echipã, deºi am început pregãtirea de 10 zile. Obiectivul este play-off-ul, dar va fi greu,
imprevizibil. Sunt probleme, ce sã
facem, lucrãm pe grupe, vin în
trepte jucãtorii. Preconizãm transferuri, dar deocamdatã nu am luat
nicio hotãrâre. Filosofia mea este

cat ceva, alþii nu prea” a declarat
Mulþescu.
Constatãm un discurs mai
tranºant, mai realist al noului antrenor, faþã de, spre exemplu, Cârþu ºi Sãndoi, care anul trecut s-au
complãcut sã adopte sugestiile patronului ºi afirmau cã, în lipsa unor
achiziþii, Ferfelea ºi Curelea vor fi
adevãratele întãriri, iar cu aceºtia
ºtim ce avea sã se întâmple. La
plecare, Cârþu a încercat sã spunã câteva dedesubturi, însã era
prea târziu, sezonul fusese compromis deja.

Autogol ºi greºealã Popescu

ski, Surugiu ºi Madson sunt accidentaþi ºi mai mult ca sigur nu
vor fi la capacitate maximã la startul campionatului. Eºecul cu albanezii de la Teuta Durres a venit
firesc, în aceste condiþii, dar marea problemã este cã au mai rãmas numai 3 sãptãmâni pânã la
startul campionatului.
Dacã pe site-ul oficial al clubu-

fotbalul ofensiv, dar nu e uºor în
asemenea condiþii. Ivan a fost singurul care a jucat 90 de minute, a
tras de el. Nu ºtiu ce vom face,
fiindcã vom întâlni Salzburg ºi Zenit ºi unii jucãtori precum Acka ºi
Rocha vor ajunge chiar înainte de
meci. Am bãgat în teren niºte copii care mi-au fost recomandaþi de
la centrul Craiovei, unii au mai ju-

În meciul cu Teuta Durres,
Mulþescu a fost nevoit sã improvizeze ºi sã utilizeze mulþi juniori,
care nu prea au dat randament.
Albanezii au fost net superiori ºi
aveau 2-0 la pauzã. Briceag a deviat în proprie poartã la o fazã fixã
a adversarilor, iar Popescu s-a
molipsit de la Straton, fiindcã a intervenit superficial o minge trimisã cu capul chiar pe direcþia sa, iar
din doi metri albanezii ºi-au majorat avantajul. Craiova a încercat sã
riposteze ºi sã mai reducã din ruºine în partea secundã, în care a
avut câteva ocazii, iar Manea a
egalat cu un ºut frumos, cu exteriorul, din colþul careului mare,
dupã o fazã creatã de Ivan.
În meciul cu Teuta Durres, (locul 4 în sezonul trecut), Universitatea a arãtat astfel: L. Popescu (75
Vlad)– Briceag (59 Vlãdoiu), Du-

mitraº (66 Kay), Popov (55 Hreniuc), Vãtãjelu (72 R. Bogdan) –
Mateiu (46 Ciocotealã) – R. Petre
(46 Screciu), A. Manea (46 Jurj),
Bãluþã (71 A. Manea) – Ivan, Mãzãrache (68 R. Petre).

Duminicã, test cu campioana
Austriei
Dupã joc, Mulþescu a încercat
sã scoatã în evidenþã ºi pãrþile pozitive, dar este evident cã antrenorul nu este deloc mulþumit de componenþa lotului: „Suntem într-o
perioadã de acumulãri, iar acesta
este primul nostru joc. Avem doar
10 zile de pregãtire, iar în opinia
mea, în aceastã partidã câºtigurile
au primat în faþa nerealizãrilor. Mia plãcut repriza a doua, echipa a
funcþionat mai bine, a adus mai
repede mingea în faþa porþii. Am
avut ºi un gol ºi mai multe ocazii.
În repriza secundã toatã lumea a
fost conectatã la dinamica jocului.
A fost un flux bun de acþiuni. Sigur, nu mã mulþumeºte rezultatul,
încã sunt multe lucruri de pus la
punct. Ne-au lipsit o parte dintre
jucãtorii experimentaþi, pe care nu
am dorit sã-i expunem inutil la riscuri, întrucât nu sunt recuperaþi
total. Drept urmare am mizat pe
copii crescuþi la Centrul de juniori
al Universitãþii, fapt pozitiv pentru
viitorul Craiovei fotbalistice. Una
peste alta, zic cã a fost un test bun,
elocvent pentru a vedea unde ne
situãm, un antrenament bun ºi, în
acelaºi timp, a fost un joc care ne-

a edificat în privinþa unor jucãtori,
drept urmare vom trage concluziile în privinþa completãrii lotului“.
Urmãtoarea partidã amicalã a
Universitãþii Craiova este programatã duminicã, 26 iunie, contra formaþiei Red Bull Salzburg. Aceasta este
cea mai în vogã echipã din Austria.
Are 10 titluri de campioanã a Austriei ºi 4 Cupe, în ultimii trei ani realizând eventul. Valoarea totalã a lotului, potrivit transfermarkt.de, este de
48,15 milioane euro. Clubul a fost
înfiinþat în 1933, iar de-a lungul timpului a avut mai multe denumiri: SV
Austria Salzburg, SV Casino Salzburg, iar din 2005 a fost preluat de
gigantul Red Bull.
La începutul acestei sãptãmâni,
campioana Austriei a învins Slavia
Praga cu 2-1 într-un meci amical.
Doi dintre jucãtorii lui Salzburg,
Svento ºi Hinteregger, vor lipsi,
deoarece au fost la Euro 2016.
Vedeta echipei pregãtite de Oscar
Garcia este spaniolul Jonathan Soriano, un vârf de 30 de ani crescut
la FC Barcelona, care a marcat nu
mai puþin de 112 goluri în 130 de
meciuri pentru RedBull.

Dupã Brexit, 400 de fotbaliºti îºi vor pierde dreptul de a juca
Dupã ce, joi, cetãþenii Marii Britanii au votat pentru ieºirea din Uniunea Europeanã, mutarea intitulatã
Brexit va avea consecinþe ample ºi
asupra ligilor de fotbal din Europa.
Astfel, peste 400 de jucãtori din cele
patru federaþii de fotbal ale Regatului Unit îºi vor pierde dreptul de a
juca în ligile respective. În prezent,
fotbaliºtii din interiorul Uniunii Europene sunt liberi sã joace în Marea Britanie, în timp ce extracomunitarii trebuie sã primeascã un per-

mis de lucru pentru a obþine accesul. Aceste autorizaþii de joc sunt
bazate pe clasamentele FIFA ºi pe
procentajul de meciuri jucate pentru echipa naþionalã de cãtre fotbalistul respectiv, în ultimii doi ani.
Dupã ce britanicii vor pãrãsi spaþiul comunitar, fotbaliºtii de pe continent vor trebuie sã depunã cereri
înainte de juca pentru cluburi din
Anglia, Scoþia, Þara Galilor sau Irlanda de Nord. Cele mai importante ligi de fotbal din Europa vor tre-

bui sã-ºi modifice modul de a face
afaceri. În prima ligã de fotbal din
Germania, Bundesliga, sunt desfãºurate anual tranzacþii de sute de milioane de euro cu jucãtori din primul eºalon din Anglia, Premier League. 220 de milioane de euro au fost
cheltuiþi de cluburile de primã ligã
englezã pe jucãtori din Bundesliga,
majoritatea germani sau din alte þãri
membre UE. Dupã ce nu va mai
exista libera circulaþie între cele
douã þãri, cei mai buni fotbaliºti din

Germania nu vor mai fi atractivi
pentru formaþiile potente financiar
din Anglia.
Unii specialiºti din Germania susþin cã Bundesliga depinde în bunã
mãsurã de banii veniþi din Premier
League, în urma transferurilor de
jucãtori. Cãutarea inteligentã a tinerelor talente, educaþia solidã ºi nivelul ridicat al competiþiei atrag afaceri profitabile pentru cluburile de
fotbal din Germania, dar acest lucru se va schimba dupã Brexit.

Deºi unii fani germani ar putea
fi încântaþi de ideea cã formaþiile
din Bundesliga ºi-ar pãstra cei mai
bun fotbaliºti, Deutsche Welle considerã cã aceastã mutare ar destabiliza modul de operare al unor cluburile de fotbal din Germania. Borussia Mönchengladbach sau Bayer Leverkusen profitã de pe urmã
faptului cã formaþiile engleze au
bugete mari de transferuri ºi astfel
cresc cota de piatã a celor mai buni
fotbaliºti.

