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- Înainte, Popescule, românul
trãia “pe-un picior de plai”;
acum este pe picior de ducã.
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REPORTAJ

Pe câmpurile nisipoase de la Cãlãraºi,
a început, în sfârºit,
recoltatul lubeniþelor.
Faþã de anul trecut,
pepenii sunt acum
mai mici ºi mai puþini
deoarece o grindinã
venitã pe neaºteptate,
în urmã cu o lunã, a
afectat din plin
aproape toate câmpurile. Petrecând zi
dupã zi cu ochii la
soare, aºteptând ca
acesta sã le coacã ºi
mai bine miezul dulce,
oamenii aproape cã
ºi-au pierdut rãbdarea ºi vor sã le vadã
cât mai repede în
piaþã. Vremea capricioasã de la începutul
acestei veri le-a încurcat foarte tare
afacerea cu lubeniþe
ºi fiecare zi de aºteptare este pentru ei o
pierdere.
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Lubeniþele de pe valea Dunãrii
au luat startul cu întârziere

Despre ezitãrile
Londrei!
ªi acum? Nici un plan B
din partea partizanilor
britanici ai „Brexit” fiindcã
oricum negocierile dureazã
de multã vreme, perturbând
într-un fel sau altul UE.
Ataºaþi suveranitãþi lor
naþionale, britanicii au
întreþinut istoriceºte un
raport complex cu construcþia europeanã. S-au alãturat
târziu. „Învingãtorii” referendumului au dispãrut din
peisaj. Fostul primar al
Londrei, Boris Johnson,
ministrul justiþiei, Michael
Gove, liderul UKIP, Nigel
Farage, sunt daþi absenþi de
vineri dimineaþã.
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Trei zile de exerciþii ale forþelor
anti-teroriste la Craiova!
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Direcþia Agricolã
Dolj, reorganizare
prin centralizare
Camera Deputaþilor a
reuºit, dupã mai multe tergiversãri, sã treacã proiectul
normativ cu privire la reorganizarea Direcþiilor pentru
Agriculturã. Astfel, cei de la
Consultanþã agricolã vor intra
în noua schemã a DAJ Dolj.
Lor li se vor adãuga ºi cei de
la Inspecþii, Verificare ºi
Control. O nouã schemã
administrativã, ce va duce
aproape la o triplare a numãrului de angajaþi, ajunând la
aproximativ 44 de salariaþi în
cadrul viitoarei Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj.

dezvoltare ruralã / 6

culturã / 7

Premii pentru
participanþii
la atelierul
de icoane pictate
pe sticlã
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„Am cerut
Corpului
de control
sã verifice
contractele
firmelor
controlate
de deputatul
Sebastian Ghiþã”
Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a
declarat, ieri, cã a cerut
Corpului de Control al ministerului sã verifice contractele
firmelor controlate de deputatul Sebastian Ghiþã, potrivit
DNA, dar ºi cele ale firmelor
deputatului, afirmând cã a dat
ordin pentru recuperarea
sumelor. “DNA Ploieºti are o
anchetã legatã de firmele pe
care domnul Ghiþã le controleazã prin interpuºi. Eu am
luat aceaste firme pe care DNA
afirmã cã domnul Ghiþã le
controleazã ºi am cerut Corpului de control sã se uite în baza
de date SMIS cu fonduri
europene sã vedem ce contracte
au avut. Materialul pe care lam pus la dispoziþie reprezintã
acest rãspuns. Prima acþiune
pe care o fac este sã cer Corpului de control ca mai departe sã
verifice ce s-a întâmplat cu
aceste contracte, de ce în
primul rând, în aºa de puþine
cazuri, s-a mers împotriva
acestor firme pentru a recupera
banii pentru cã vorbim despre
contracte fraudate în care
statul român pierde ºi se aplicã
corecþii financiare. Deci, aceºti
bani au fost deja plãtiþi de la
buget ºi nu îi putem cere
Comisiei Europene”, a declarat
ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, solicitat sã
explice afirmaþiile fãcute cu
privire la contractele firmelor
controlate de Sebastian Ghiþã,
în Comisia de afaceri europene, unde ministrul a fost
audiat. Ghinea a mai spus cã
dupã ce va primi rãspunsul va
sesiza DNA, dacã este cazul.
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Grupul UNPR din Senat s-a dizolvat
UNPR nu mai are grup parlamentar în Senat
începând de ieri, dupã ce iniþial 6 senatori au
demisionat, 2 rãmânând independenþi, iar 4
urmând sã activeze în grupul PSD. Dupã demisiile din UNPR a celor ºase senatori, Augustin
Mitu (PSD) a cerut plenului sã constate cã
grupul UNPR nu mai existã.
Liderul senatorilor UNPR, Haralambie Vochiþoiu, a prezentat o
adeziune la grup fãcutã de senatoarea Ruxandra Jipa, care a demisionat din partid la începutul
lunii mai. ‘’Constatãm cã numãrul senatorilor membri ai unui
grup parlamentar rezultat în alegeri este sub 7, situaþie în care
vã supun atenþiei ºi votului, urmând sã constataþi cã grupul
UNPR nu mai are numãrul de
voturi necesar’’, a spus preºedintele de ºedinþã loan Chelaru.

Sãptãmâna trecutã, PNL a
anunþat cã poartã discuþii cu
UNPR pentru o colaborare în perspectiva alegerilor parlamentare
din toamna anului 2016. Pânã
acum au fost mai multe discuþii
între conducerile celor douã formaþiuni în cadrul cãrora s-au discutat douã variante de colaborare PNL – UNPR: fuziune sau
alianþã. Potrivit unor surse neoficiale, condiþiile minimale puse
în cadrul ambelor variante au fost
20 de locuri eligibile pentru une-

periºti la alegerile din toamnã ºi
eliminarea tuturor celor cu probleme penale din rândurile
UNPR.
Potrivit surselor citate, ambele condiþii ar fi fost deja agreate
atât de PNL, cât ºi de unii lideri
ai UNPR. Inclusiv Gabriel Oprea
ar fi de acord, au mai spus sursele consultate, el nedorind sã mai
candideze pentru un nou mandat
de parlamentar. Nici ªerban Mihãilescu nu îºi mai doreºte un nou
mandat, mai spun uneperiºtii care
sunt pentru o colaborare cu
PNL. Varianta renunþãrii la PSD
ar fi doritã de cei mai mulþi aleºi
ai UNPR, mai susþin sursele citate. Astfel, în prezent, UNPR are
43 de senatori ºi deputaþi, iar surse din conducerea formaþiunii
susþin cã 30 dintre aceºtia vor
merge alãturi de PNL, restul de
13 rãmânând sã colaboreze în
continuare cu PSD.
Una dintre consecinþele colaborãrii dintre PNL ºi UNPR va fi o
acþiune comunã pe plan parlamentar pânã la alegerile din toamnã,
uneperiºtii urmând astfel sã pãrã-

seascã alianþa cu PSD. Sursele citate din conducerea UNPR au mai
declarat cã discuþii au fost ºi cu
PSD privind o eventualã fuziune,
dar cã Liviu Dragnea ar fi oferit
locuri eligibile pe listele pentru parlamentare doar pentru trei dintre
liderii uneperiºti, deºi liderul PSD
a susþinut public contrariul.
ªi în PNL pãrerile sunt împãrþite ân privinþa colaborãrii cu
UNPR. O eventualã fuziune a
formaþiunii liberale cu UNPR este
“complicatã tehnic ºi costisitoare ca imagine”, a spus luni, pentru MEDIAFAX, prim-vicepreºedintele PNL Cãtãlin Predoiu, adãugând ºi cã, în aceastã situaþie,
nu pot fi eludate criteriile de integritate ale PNL sau programele
ºi doctrinele.
Preºedintele UNPR, Valeriu
Steriu, a declarat, luni, cã ”formula cea mai avantajoasã” în negocierile cu PNL ar fi o alianþã,
nu o fuziune, adãugând cu partidul pe care îl conduce ia în calcul inclusiv varianta sã intre ”pe
propriile puteri” în alegerile parlamentare.

Premierul Dacian Cioloº: România are oportunitãþi
politice interne, economice ºi geostrategice dupã Brexit
Premierul Dacian Cioloº considerã cã dupã Brexit României i se
deschid oportunitãþi politice
interne, de colaborare a partidelor pentru un proiect de þarã,
economice, prin atragere de noi
investiþii, ºi geostrategice, care ar
face ca punctele sale de vedere sã
fie auzite la Bruxelles.
“Momente de crizã, cum este acesta, sunt
ºi momente de noi oportunitãþi. În astfel de
momente este important sã iei decizii clare,
ferme ºi de asta întâlnirea pe care am avuto la sfârºitul sãptãmânii trecute la Preºedinþie cu liderii partidelor politice e semnificativã pentru cã aceastã întâlnire poate sã fie
premiza unui nou proiect de þarã chiar în an
electoral fiind sau oricum a unor principii,
valori ºi mãsuri pe care sã ne punem de
acord, preºedintele þãrii, Guvernul actual,
partidele politice care vor urma sã participe
la alegeri ºi sã guverneze imediat dupã alegeri tocmai pentru a transforma acest moment în oportunitate”, a spus Cioloº luni la
postul public de radio.
În opinia premierului, sunt ºi oportunitãþi
economice, nu doar politice, având în vede-

re faptul cã indicatorii macroeconomici ºi
fiscalitatea scãzutã pot atrage noi investiþii.
“E important sã consolidãm aceastã imagine pozitivã printr-un bun control al bugetului, sã dãm clar sentimentul cã þinem în mânã
bugetul public ºi cã în felul acesta þinem în
mânã ºi potenþialul de dezvoltare economicã. Vor trebui luate mãsuri în perioada imediat urmãtoare pentru ca creºtere economi-

cã sã nu mai fie atât bazatã pe consum, cât
sã o mutãm spre producþie ºi asta presupune investiþii- ºi asta înseamnã atât ameliorarea investiþiilor publice, cât ºi stimularea investiþiilor private. Trebuiesc luate mãsuri ºi
de consolidare a capitalului românesc, pentru cã o dezvoltare durabilã a economiei ºi a
creºterii economice nu se poate baza doar
pe investiþii strãine”, a explicat premierul.
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Despre ezitãrile Londrei!
MIRCEA CANÞÃR

ªi acum? Nici un plan B din partea partizanilor britanici ai „Brexit” fiindcã oricum negocierile dureazã de multã vreme,
perturbând într-un fel sau altul UE. Ataºaþi suveranitãþi lor naþionale, britanicii au
întreþinut istoriceºte un raport complex cu
construcþia europeanã. S-au alãturat târziu. „Învingãtorii” referendumului au dispãrut din peisaj. Fostul primar al Londrei,
Boris Johnson, ministrul justiþiei, Michael
Gove, liderul UKIP, Nigel Farage, sunt daþi
absenþi de vineri dimineaþã. Într-o consternare generalã, David Cameron, premierul britanic ne-a comunicat cã lasã
succesorului sãu sarcina activãrii articolului 50 din Tratatul de la Lisabona. ªi
Boris Johnson liderul „Leave” la nivelul
conservatorilor, considerã cã nu e nici o
urgenþã. Aºa opineazã el. Ministrul finanþelor, George Osborne, are piciorul ridicat de pe „acceleraþie”, mai ales la vestea
delocalizãrii multor anteprize britanice. În

schimb, miniºtrii de externe, din ºase þãri
fondatoare UE (Franþa, Germania, Italia,
Belgia, Olanda, Luxemburg) reuniþi la Berlin au invitat Londra sã lanseze cât mai
repede cu putinþã procedeul ieºirii. S-a
anunþat cã, astãzi, Parlamentul European
adoptã o rezoluþie, iar la Bruxelles se multiplicã gesturile simbolice: cei 27 de reprezentanþi permanenþi (ambasadori) ai
statelor membre s-au reunit fãrã colegul
lor britanic, pentru pregãtirea summitului
de azi ºi de mâine ºi, deja, se ºtie cã David Cameron nu va fi invitat miercuri. Rãmâne de vãzut dacã „cei 27” sunt pe aceeaºi lungime de undã. La Paris se cunoaºte
cã, dacã SPD sau Wolfgang Schauble, ministrul german al finanþelor, sunt de acord
cu accelerarea etapelor, cancelarul Angela Merkel a cerut calm ºi determinare ºi
nu este perfect aliniatã. Ca ºi în cazul
Greciei, Angela Merkel vrea sã câºtige...
timp. Oricum, articolul 50 al Tratatului de

la Lisabona nu este un instrument de ºantaj ºi aºa cum „Bild Zeitung” aduce în atenþie, UE are decenii de experienþã în gestionarea crizelor. Guvernul britanic s-a
evaporat. De la anunþul demisiei sale, care
s-ar putea produce pânã în octombrie, premierul conservator, David Cameron, ºi
guvernul sãu se ascund. În partidul conservator bãtãlia pentru succesiunea lui
David Cameron este lansatã ºi doar Boris
Johnson, deocamdatã, este un candidat
anunþat. În schimb, opoziþia oficialã este
la bordul imploziei. Paradoxal. Dupã demisia deputaþilor membri ai cabinetului fantomã, condus de Jeremy Corbyn, acesta
este considerat responsabil de înfrângerea
câmpului „Remain”. „Jeremy Corbyn
este un tip bun ºi decent, dar nu este
un lider”, a declarat Hilary Benn, fost ºef
al diplomaþiei în cabinetul fantomã. Cu toate acestea Corbyn are o susþinere solidã a
simpatizanþilor ºi exclude, momentan, de-

misia. În mijlocul acestei cacofonii, ºi în
acest haos deplin, o singurã voce deplin
raþionalã: cea a Nicolei Sturgeon, premierul scoþian, liderul Scottish National Party
(SNP). Scoþia este în prezent guvernatã de
o echipã stabilã. A votat preponderent
(62%) în favoarea menþinerii în UE ºi Nicola Sturgeon anunþã deschiderea consultãrilor cu Bruxelles-ul pentru studierea posibilitãþii menþinerii Edinburgh-ului în Europa. Bineînþeles, la orizont se prefigureazã un alt referendum. Ceea ce ºtim în momentul de faþã este cã Marea Britanie, care
mereu a încercat sã ne demonstreze o democraþie în bunã sãnãtate, ºi o eticã a puterii, n-are lecþii de dat. Inclusiv Bucureºtiului. Deºi nu asta e problema. Complexitatea construcþiei europene, s-ar putea crede, cã a fost corodatã de Londra, dar dupã
„Brexit” toatã lumea joacã acum cu cãrþile
pe masã. Regatul Unit îºi þine rãsuflarea.
Regina încã n-a abdicat.

„Evaluarea naþionalã”:

Prima probã, primul eliminat
De ieri, absolvenþii clasei a VIII-a au intrat în
„focurile” examenului de „capacitate”, prima probã
fiind cea de Limba ºi Literatura românã. Emoþia a
fost maximã, atât pentru copii, cât ºi pentru pãrinþi.
Copii, pãrinþi ai acestora, prieteni au stat, ieri, cu sufletul la
gurã, pe lângã împrejmuirile unitãþilor de învãþãmânt unde s-a
susþinut examenul de Evaluare
naþionalã. Pentru tineri , este vorba de primul concurs cu reverberaþii multiple, unul de care depinde viitorul lor. Peste 4.500 de
tineri doljeni au fost în sãlile de
examen, iar emoþia a fost la cote
ridicate. Am mers la câteva centre de examen ºi am luat pulsul,
totul mergând spre subiecte cu
grad mediu de dificultate, chiar
uºor, iar cei care au trecut prin
examen au fost de acord sã ne
spunã câteva cuvinte: „Mi s-au

pãrut subiecte uºoare ºi nu cred
cã voi avea dificultãþi pe mai departe. Am absolvit aici, dar îmi
doresc sã ajung la Colegiul Naþional „Carol I”. Sunt convins cã
voi face faþã cerinþelor” - Cristian Anghel, de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”; „A fost
uºor, nu ne aºteptam sã ne dea
tot din genul „liric”. Prima mea
opþiune este tot unde am învãþat
(„Buzeºti”), ºi mã îndrept spre
medicinã, când voi termina liceul
” – Michelle Birtu; „Am avut
emoþii la început, dar, odatã cu
trecerea timpului mi-am dat seama cã nu am probleme. Vreau sã
rãmân aici, dacã s-ar putea pe o

clasã bilingvã” – Antonie Iordache, de la „Carol I”; „Cred cã a
fost destul de uºor, ºi îmi doresc
o carierã în folologie, la românã
- englezã” - Denisa Denisa Melneciu - Colegiul Naþional „Elena
Cuza”; „A fost uºor, la literaturã,
dar cam greu la gramaticã. Îmi
doresc sã merg la”Buzeºti”, apoi
la Facultatea de Psihologie ” David Vodã, de la „Elena Cuza”.

Emoþii pãrinteºti
Copiii, cu emoþiile lor, dar pãrinþii au avut mai multe decât ei.
„Nici nu mai ºtiu cum sã mã exprim. Cred cã mi-a fost mai greu
mie decât bãiatului. El a scãpat
ºi acum e cu prietenii. A terminat la „Buzeºti”, dar vrem sã
meargã la „Carol I”. Avem încredere în el” - Nicuºor Mitricã; „Fata are tot sprijinul nostru. Îi lãsãm ei capacitatea de a
alege ºi noi o vom ajuta. La aceºti
copii ne este speranþa ºi ne pare
rãu cã nu le-am putut oferi mai
multe” – Adriana Birtu. Sunt
vocile unor pãrinþi...

cum spune metodologia (una
complet neadecvatã – n.r.). În
rest nu au fost probleme majore”, a declarat prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspector gene-

Un eliminat ºi mai mulþi
absenþi

Acum, la modul oficial, avem
ºi primele date: „Am înregistrat
161 de absenþi în prima zi ºi un
eliminat, cauza fiind telefonul
mobil. Adolescentul este de la
Scoala Gimnazialã „Sf. Gheorghe” din Craiova. El poate intra
ºi la cea de-a doua probã, aºa

Unul la „rusã”, alþii la „englezã”, „germanã”, etc.
Pe 27 iunie, a început ultima probã oralã pentru Bacalaureat. Este vorba de cea
de competenþe lingvistice de comunicare
într-o limbã de circulaþie internaþionalã.

Examinarea va dura pânã pe 1 iulie, fiind
înscriºi 3.312 de candidaþi, cei mai mulþi
la „Limba englezã”, iar pentru „Limba
rusã” nu a fost înregistrat decât un sin-

gur „elev”, cel care a absolvit în urmã cu
mai bine de 20 de ani liceul ºi acum luptã
pentru Bacalaureat.
CRISTI PÃTRU

ral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Miercuri, 29 iunie,
va urma cea de-a doua probã a
Evaluãrii, cea de la „matematicã”.
CRISTI PÃTRU

4 / cuvântul libertãþii

eveniment

marþi, 28 iunie 2016
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Trei zile de exerciþii ale forþelor anti-teroriste la Craiova!

Astãzi începe „PELENDAVA 16”
Ieri, la sediul Prefecturii Dolj, în prezenþa reprezentanþilor tuturor structurilor implicate, a fost anunþat
exerciþiul de antrenament „PELENDAVA 16”, organizat de cele douã unitãþi de jandarmi din Craiova.
Activitãþile demareazã astãzi, în parcarea Sãlii Polivalente din Craiova, sunt gândite astfel încât sã perturbe cât mai puþin traficul rutier sau activitãþile curente
ale instituþiilor vizate, iar scopul este acela de a
verifica modul de reacþie a forþelor care trebuie sã
intervinã în cazul unor incidente create de teroriºti.
Organizat ºi planificat în detaliu de reprezentanþii celor douã
unitãþi de jandarmi din Craiova,
respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã (GJMb)
Craiova, exerciþiul de antrenament
„PELENDAVA 16” demareazã astãzi, la ora 10.00, în parcarea Sãlii Polivalente din municipiul Craiova, urmând sã participe structuri componente ale Sistemului
Naþional de Prevenire ºi Combatere a Terorismului din România.
În acest context, ieri, la Prefectura Dolj, reprezentanþii structurilor implicate au organizat o conferinþã de presã în care au prezentat succint evenimentele ce se
vor desfãºura pe parcursul a trei
zile, scopul întregii desfãºurãri de
forþe fiind dezvoltarea capacitãþii
de interoperabilitate ºi intervenþie
în sistem integrat, în cazul rezolvãrii unei situaþii concrete.

În calitate de preºedinte al Comitetului pentru Situaþii de Urgenþã, prefectul de Dolj, Nicolae Sorin
Rãducan, a declarat cã este vorba
despre un moment important pentru comunitate: „Este vorba despre
exerciþiul PELENDAVA 16 la care
vor participa structurile componente
ale Sistemului Naþional de Prevenire ºi Combatere a Terorismului ºi
care are drept scop dezvoltarea capacitãþii de interoperabilitate în sistem integrat. PELENDAVA 16 este
un exerciþiu de antrenament planificat, bazat pe scenarii adaptate
dupã posibile situaþii reale, la care
vor participa reprezentanþi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei, Poliþiei, Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã, Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale, Serviciului de Informaþii
ºi Protecþie Internã, Serviciului
Român de Informaþii, DIICOT,
Parchetul Militar. În calitatea mea

de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã ºi
pentru cã am misiunea de a veghea
la buna desfãºurarea a ordinii ºi siguranþei publice, consider cã este
absolut necesar ca cetãþenii sã fie
informaþi, în aºa fel încât sã nu se
creeze panicã în cazul în care se vor
afla în zona desfãºurãrii unui astfel de exerciþiu”.

Comandantul IJJ Dolj, general de
brigadã Constantin Florea, col. Ion
Dina – comandantul GJMb Craiova, comisar ºef Nicuºor Badea –
adjunct al ºefului Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj ºi col. Constantin Florea - comandantul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Dolj au dat asigurãri cã efectivele sunt pregãtite sã intervinã ast-

fel cum o cere scenariul, atribuþiile
fiind cunoscute foarte bine de fiecare instituþie. Cetãþenii care se vor
afla în zona desfãºurãrii exerciþiilor
(programate astãzi la Sala Polivalentã, miercuri la sediul Tribunalului
Dolj, de la ora 14.00 ºi joi la Aeroportul Craiova, de la ora 10.00), sunt
rugaþi sã-ºi pãstreze calmul ºi sã respecte indicaþiile forþelor de ordine.

ªofer turc prins încercând
Tânãr cãutat de autoritãþile
sã achite taxa de pod la Calafat bulgare, prins de poliþiºtii
cu o bancnotã falsã de 50 de euro de frontierã de la Calafat
Poliþiºtii de
frontierã din
cadrul Punctului
de Trecere a
Frontierei (PTF)
Calafat au descoperit, duminicã
dupã-amiazã, un
bãrbat care a
încercat sã
achite taxa de
pod cu o bancnota de 50 euro
falsã. În cauzã a
fost întocmit
dosar penal.
Conform reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, duminicã dupã-amiazã, în jurul orei
16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, judeþul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare în þarã, la volanul unui autocamion, cetãþeanul turc Ucar I., în vârstã
de 34 de ani. Dupã efectuarea controlului
de frontierã, poliþiºtii au fost sesizaþi de
cãtre lucrãtorul de la încasarea taxei de
pod, cu privire la faptul cã cetãþeanul turc
Ucar I. a încercat sã achite taxa de pod
cu o bancnotã de 50 euro care nu prezintã

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au depistat un
tânãr care a prezentat la controlul
de frontierã o carte de identitate
eliberatã de autoritãþile bulgare,
aparþinând unui conaþional,
deoarece era cãutat în þara de
origine pentru infracþiunile de furt
ºi tâlhãrie. Tânãrul a fost predat
poliþiºtilor bulgari.

caracteristicile unei bancnote originale. În
urma examinãrii ºi testãrii bancnotei, a
rezultat cã aceasta nu prezintã elementele
de siguranþã ale uneia autentice. Bancnota de 50 euro a fost reþinutã în vederea
continuãrii cercetãrilor, iar în cauzã poliþiºtii de frontierã doljeni efectueazã cercetãri pentru sãvârºirea infracþiunii de
„punerea în circulatie de valori falsificate”, infracþiune prevãzutã de art.313, alin.1,Cod Penal, dupã cum a anunþat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, sâmbãtã dupã-amiazã,
în jurul orei 16.00, s-a prezentat pentru a intra în þarã,
cãlãtorind ca pasager întrun microbuz marca Volkswagen, o persoanã de
sex masculin care a prezentat la controlul de frontierã o carte de identitate
bulgãreascã. Cu ocazia
controlului, a rezultat cã
persoana prezentã la control nu este una ºi aceeaºi
cu cea din fotografia documentului. n urma verificãrilor efectuate împreunã cu

organele de frontierã bulgare s-a stabilit
cã persoana în cauzã este cetãþeanul bulgar Petkov Y., în vârstã de 20 de ani.
Acesta a declarat cã a recurs la aceastã
metodã deoarece intenþiona sã iasã din
Bulgaria ºtiind cã este cãutat de autoritãþile bulgare pentru sãvârºirea infracþiunilor de furt ºi tâlhãrie. Tânãrul a fost
predat poliþiºtilor de frontierã bulgari.
“Conform protocolului româno-bulgar,
persoana în cauzã ºi documentul de cãlãtorie prezentat la control au fost preluate de Poliþia de Frontierã bulgarã în
vederea continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”,
a precizat comisar ºef Romicã Ivãnoiu,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
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Lubeniþele de pe valea Dunãrii
au luat startul cu întârziere
Pe câmpurile nisipoase de la Cãlãraºi, a
început, în sfârºit, recoltatul lubeniþelor.
Faþã de anul trecut, pepenii sunt acum mai
mici ºi mai puþini deoarece o grindinã venitã pe neaºteptate, în urmã cu o lunã, a
afectat din plin aproape toate câmpurile.
Petrecând zi dupã zi cu ochii la soare, aºPe un drum nisipos, o cãruþã
trasã de un cal se strecoarã cu greu
printre cele douã remorci care sunt
parcate lângã plantaþie. Bãtrânul
care conduce animalul are grijã sã
nu loveascã vrejurile verzi ce-ºi
întind lujerele pânã în þãrâna potecii. „Aþi început culesul?”, le aruncã din mers oamenilor adunaþi în
jurul unei dubiþe. Cum rãspunsul
nu mai vine, îºi vede de treaba lui.
Intrãm în bostan ºi cãldura dogoritoare, cu miros de nisip încins,
începe sã devinã înãbuºitoare. Mai
târziu, aflãm cã respirãm un aer de
serã din cauza instalaþiilor de irigare. Niºte reþele de furtune subþiri
ca degetul pun apa, picãturã cu
picãturã, direct la rãdãcinile plantelor. Scoasã cu pompele din adâncul pãmântului, apa este rece ca
gheaþa ºi se evaporã instantaneu
când dã de aerul fierbinte. Culegãtorii par cã nu simt nici temperaturile ridicate ºi umiditatea care se
ridicã din sol. „Pleznesc multe,
prima mânã am aruncat-o aproape

teptând ca acesta sã le coacã ºi mai bine
miezul dulce, oamenii aproape cã ºi-au pierdut rãbdarea ºi vor sã le vadã cât mai repede în piaþã. Vremea capricioasã de la
începutul acestei veri le-a încurcat foarte
tare afacerea cu lubeniþe ºi fiecare zi de
aºteptare este pentru ei o pierdere.

toatã. Acum o lunã a bãtut piatra
ºi au cãpãtat câte o bubiþã pe coajã, iar acum acele lubeniþe pleznesc”, spune, cu fermitate, o femeie, care se desprinde din grup
ºi se apropie de noi.

„Din cauza ploilor, am ieºit
cu 12 zile întârziere pe piaþã!”

Nisipul arde ºi prin încãlþãminte, dar femeia pãºeºte direct pe
pãmânt cu picioarele goale. Are
chipul înroºit de soare, la fel ºi
braþele. În depãrtare, aerul dã senzaþia cã tremurã din cauza cãldurii, însã oamenii iubesc cãldura
aceasta care le coace ºi mai bine
lubeniþele. „Din cauza ploilor, am
ieºit cu 12 zile întârziere pe piaþã.
Soarele este bun pentru lubeniþe,
nu mai vrem sã plouã”, ne spune,
în timp ce ridicã, de sub lubeniþã,
un vrej de un verde închis. Dupã
multã muncã ºi aºteptare, este prima datã când oamenii au intrat în
pepeni ca sã-i culeagã. Au început foarte de dimineaþã, astfel cã,

la prânz, grãmezile de lubeniþe aºteaptã cuminþi, pe marginea potecii, pentru a fi încãrcate în dubiþã. Unele sunt mari, altele de mãrime medie, dar sunt adunate toate fiindcã, la piaþã, se cautã cantitãþi variate, în funcþie de buzunarul clientului. De pe hectarul acesta, numai la prima recoltã, oamenii se aºteaptã sã scoatã patru tone
de pepeni.

Pepenii pleznesc singuri
pe câmp

Dacã problema apei pentru irigat au rezolvat-o datoritã investiþiilor importante pe care le-au fãcut în sistemul de picurare ºi în
puþurile forate, cultivatorii de lubeniþã din Cãlãraºi au cãpãtat o
teamã teribilã de grindinã. Orice
nor care se aratã la orizont le aminteºte de gheaþa care, acum o lunã,
a acoperit, rând pe rând, parcelele de la marginile satului. La Ursoaica, la Analoghi ºi peste tot,
prãpãdul a fost la fel, în special la
lubeniþe. „Vrejurile au fost aproape toate arse, nu credeam cã vom
mai alege nimic din câmp. Lubeniþele apucaserã ºi ele sã creascã
ºi au fost afectate. Cred cã am
pierdut jumãtate din producþie din
aceastã cauzã”, spune, cu mâhnire, femeia. Pentru înfiinþarea a
douã hectare de pepeni, familia
aceasta a trebuit sã punã jos 400
milioane de lei vechi. Numai plantele pe care le-au plantat la începutul lunii aprilie a costat 150 milioane de lei. Apoi a fost nevoie de
folie, de alte furtune pentru irigaþie ºi combustibil pentru pompele
care merg noaptea ºi dimineaþa ca
sã ude solul nisipos din valea Dunãrii. Ori grindina a lovit în plin
toatã aceastã investiþie.

Cu ochii pe soare

Vivazi de o plantaþie cu vinete,
este bostanul lui Jeni Bulugean. Am
gãsit-o îngrijind la câmpul de varzã, pe care îl are doi paºi mai încolo. Nu a cules, deocamdatã, nici
o lubeniþã ºi se uitã lung la soarele
care topeºte pãmântul pe care l-ar
vrea parcã ºi mai torid. „Nu am
început sã le culegem pentru cã leam mai lãsat sã se coacã. A bãtut
grindina ºi multe ne-au pleznit, iar
cele sãnãtoase nu sunt suficient de
dulci. Peste trei-patru zile, le adunãm ºi noi”, ne spune femeia. În
bostanul sãu sunt lubeniþe dungate, unele foarte mari care îºi aratã
forma pe deasupra plantelor care
încep sã îngãlbeneascã. Fiindcã nu
s-au apucat de recoltat, oamenii nu
pot sã aprecieze câte kilograme vor
scoate din petecul acesta de nisip.

„Nu ne ducem cu ele niciunde, le
ducem la Dãbuleni. Nu avem o posibilitate sã stãm în piaþã la vânzare fiindcã nu are cine sã îngrijeascã restul culturilor pe care le mai
avem. Ar fi bine dacã am putea sã
le valorificãm pentru cã muncim
foarte mult ºi se observã în ce condiþii”, mãrturiseºte femeia. Câteva
minute mai târziu, era din nou în
mijlocul câmpului sãu cu varzã.

În cãutarea pieþelor de vânzare

Costel Bouleanu era grãbit sãºi ridice atestatul de producãtor de
la primãrie fiimdcã pleca cu pepenii la vânzare. În remorca Daciei-papuc, îngrãmãdise aproape
douã tone de lubeniþã cu care
urma sã plece la Râmnicu-Vâlcea.
Acolo pepenii se vând mai bine,
iar preþul ajunge ºi la 2,5 lei pe
kilogram, mult mai profitabil faþã
de Craiova unde se comercializeazã cu 1,5 de lei pe kilogram. Omul
se grãbea pentru cã ºi acolo este
esenþialul este sã ajungi primul pe
piaþã. ”Ne ducem la Vâlcea pentru cã preþul este mai bun. Am plãtit loc la piaþã încã din iarnã ºi o
sã duc lubeniþã în funcþie de cum
merge vânzarea. Ar fi bine sã vindem la un preþ mai bun fiindcã, în
acest an, sunt lubeniþe mai puþine
decât anul trecut”. De cum ºi-a
luat hârtia semnatã de primar, a ºi
urcat la volan ºi a plecat. Acasã,

în câmp, au rãmas alþi membri ai
familiei sã aibã grijã de bostan, sã
ude ºi sã culeagã pepeni atunci
când este nevoie.

Cooperativa agricolã îºi pune,
în sfârºit, bazele

O veste bunã pentru toþi agricultorii este aceea cã se pun bazele unei cooperative care sã faciliteze comercializarea produselor. Primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, spune cã formalitãþile au fost începute ºi deja sau înscris 200 de fermieri care
sunt dornici sã continue sã facã
agriculturã ºi de acum înainte.
„Aceastã societate se va ocupa
de colectarea ºi depozitarea produselor agricole, începând cu lubeniþa ºi terminând cu cartoful,
ceapa, ardeiul ºi roºiile care se
cultivã aici. Unul dintre cele mai
mari vise ale mele este sã avem
un depozit cu temperaturã controlatã care sã îi ajute pe aceºti
oameni. De 26 de ani, am cãutat
sprijin pentru rezolvarea acestei
probleme, dar, începând de anul
viitor, se va realiza acest lucru.
Deja un supermarket din Craiova
a venit aici ºi s-a interesat pentru
a cumpãra lubeniþe”, a declarat
primarul Vergicã ªovilã. La
aceastã asociaþie agricolã, pot sã
adere toþi agricultorii din Cãlãraºi
ºi Dãbuleni.
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Direcþia Agricolã Dolj, reorganizare
prin centralizare
Camera Deputaþilor a reuºit, dupã mai
multe tergiversãri, sã treacã proiectul normativ cu privire la reorganizarea Direcþiilor pentru Agriculturã. Astfel, cei de la Consultanþã
agricolã vor intra în noua schemã a DAJ Dolj.
Lor li se vor adãuga ºi cei de la Inspecþii, Verificare ºi Control. O nouã schemã administrativã, ce va duce aproape la o triplare a
numãrului de angajaþi, ajunând la aproxima-

tiv 44 de salariaþi în cadrul viitoarei Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj. Cum angajãri s-au
mai fãcut în ultimele sãptãmâni la structurile
ce vor fi absorbite de DAJ Dolj, surprize pot
apare, mai ales cã organigrama noii direcþii
agricole va fi stabilitã unitar prin ordin al ministrului de resort, deºi tot legea prevede cã
nimeni din instituþiile ce vor trece la actuala
DAJ nu va rãmâne pe dinafarã.
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Având în vedere necesitãþile
sectorului agricol, respectiv obiectivele/mãsurile cuprinse în
strategia sectorului agroalimentar
pe termen mediu ºi lung, este necesar ca structurile aflate în
subordinea MADR sã funcþioneze unitar. Reorganizarea DAJ
conduce la eficientizarea ºi operaþionalizarea activitãþii din administraþia publicã agricolã ºi creeazã o autoritate cu atribuþii extinse în domeniul agricol, care sã
asigure informarea/organizarea
acþiunilor întreprinse în beneficiul fermierilor.
Pe acest fundament, se înfiinþeazã Direcþia pentru agriculturã,
studii pedologice, agrochimice ºi
consultanþã agricolã, instituþie publicã, cu personalitate juridicã, în
subordinea Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, finanþatã
din venituri proprii ºi subvenþii
acordate de la bugetul de stat, prin
preluarea activitãþii Direcþiilor pentru agriculturã judeþene, Oficiilor
de studii pedologice ºi agrochimice, patrimoniului ºi personalului
Caselor Agronomului, care se desfiinþeazã. În subordinea MADR,

prin Direcþia pentru agriculturã,
funcþioneazã OSPA, instituþie publicã cu personalitate juridicã finanþatã din fonduri proprii.

Teoretic, nimeni nu-ºi pierde
jobul

Numãrul maxim de posturi pentru fiecare direcþie pentru agriculturã studii pedologice, agrochimice ºi consultanþã agricolã se stabileºte prin ordin al ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale. Numãrul de posturi se constituie prin
însumarea numãrului de posturi
aferent instituþiilor desfiinþate.
Structura organizatoricã, statul de
funcþii ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare ale direcþiilor
pentru agriculturã se aprobã prin
ordin al ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale.
Numai cã, la nivelul Doljului,
Direcþia pentru Agriculturã are un
total de 10 angajaþi, Camera Agricolã – 28 de salariaþi, iar Compartimentul Judeþean de Inspecþii, Verificare ºi Control – 6 angajaþi. Ar
rezulta, o nouã organigramã a viitoarei Direcþii pentru Agriculturã
Dolj, cu 44 de salariaþi!

La muncã mai multã,
salarii mai mari
Legislaþia în vigoare pentru sectoarele de activitate ale MADR prevede o serie de atribuþii care au fost
îndeplinite, la nivel judeþean, de cãtre structura numitã Direcþia pentru Agriculturã Judeþeanã. Gestionarea tuturor informaþiilor cuprinse în aceastã legislaþie trebuie sã
asigure competitivitatea agriculturii ºi un grad ridicat de absorbþie al
fondurilor europene. Implementarea
politicilor naþionale nu poate fi realizatã decât într-un sistem unitar.
Or, cum ºi angajaþii Direcþiei pentru Agriculturã Dolj sunt, deja, angrenaþi în mai multe politici de implementare a programelor agricole
europene la nivelul României, este
de aºteptat sã se ajungã ºi la o creºtere a cheltuielilor bugetare, îndeosebi cele legate de salarii. Chiar dacã
nu lucreazã direct cu fondurile europene, în prezent, salariaþii DAJ
Dolj implementeazã programul de
reconversie în viticulturã ºi, în viitorul apropiat, ºi cel din pomiculturã. Foarte posibil sã pretindã ºi aceºtia acelaºi sporuri consistente la sa-

lariu, precum cei de la APIA, AFIR,
unde salariile de bazã urcã ºi cu
75% graþie acestor sporuri.

Cei de la inspecþii trec
sub conducere localã

O disputã, cu argumente pro ºi
contra s-a dat în timpul dezbaterilor din Camera Deputaþilor în legãturã cu viitoarea subordonare a
Compartimentului monitorizare inspecþii, verificare ºi control. Unele
voci au pledat pentru trecerea inspectorilor în subordinea directorul executiv al Direcþiei pentru
Agriculturã, motivând cã, de aici,
din teritoriu, ei nu pot fi foarte bine

controlaþi ºi verificaþi. Ca sã vezi
temere obiectivã?!
Pe de altã parte, se mai vorbeºte
cã, aceºti inspectorii ºi-au fãcut
foarte bine datoria, dar cã, jenând
anumite interese financiare ale unora, li s-a dorit scãderea autoritãþii ºi
o trecere a lor în directa subordonare a conducerii executive a Direcþiei Agricole. Despre o astfel de
ipotezã, nici Nini Sãpunaru, preºedintele Comisiei pentru agriculturã,
silviculturã, industrie alimentarã ºi
servicii specifice din Camera Deputaþilor, nu poate spune cã nu a
fost informat. ªi, doar atât, pentru
cã alte reacþii nu au mai venit.

Direcþia Silvicã Dolj, în sprijinul
proprietarilor privaþi de pãdure
Având ca scop principal gestionarea durabilã ºi unitarã a fondului
forestier, Direcþia Silvicã Dolj în
calitate de administrator al fondului forestier proprietate publicã a

statului ºi principal prestator de
servicii silvice pentru fondul forestier privat din judeþul nostru, este
angrenatã în aceastã perioadã în
acþiuni de preluare a suprafeþelor

de pãdure privatã, în scopul asigurãrii pazei ºi a serviciilor silvice.
Un exemplu elocvent îl reprezintã preluarea pe bazã de contract
de prestãri servicii silvice a suprafeþei de 330 ha pãdure privatã, localizatã pe raza administrativã a
Municipiului Bãilesti, scopul principal al acestei acþiuni, ce este în
curs de desfãºurare, fiind asigurarea pazei împotriva tãierilor ilegale
de arbori ºi a pãºunatului ilegal.
În acest sens, în data de 24 iunie
a.c, la sediul Primãriei Municipiului
Bãileºti, a avut loc o întâlnire la care
au participat reprezentanþii instituþiilor cu atribuþii privind prevenirea
ºi combaterea ilegalitãþilor din domeniul forestier – Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Dolj,
Direcþia Silvicã Dolj – precum ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale.
ªedinþa de lucru s-a desfãºurat
în baza planului comun ,,Scutul
Pãdurii 2016”, stabilindu-se mãsuri

concrete pentru creºterea eficienþei activitãþilor comune în ceea ce
priveºte integritatea fondului forestier naþional, prevenirea ºi combaterea faptelor ilegale îndreptate împotriva acestuia, pentru ca în perioada imediat urmãtoare aceste
mãsuri sã fie puse în aplicare.

La data actualã, din cele cca. 27
000 ha fond forestier ce aparþin altor deþinãtori decât statul, Direcþia
Silvicã Dolj asigurã paza ºi celelalte
servicii silvice pentru o suprafaþã de
6.900 ha, în scopul aplicãrii regimului silvic ºi gestionãrii durabile a
fondului forestier naþional.
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cartiere craiovene
craiovene
Muzicã de film de Hans Zimmer, cu temele principale din
peliculele „Gladiatorul” ºi „Piraþii din Caraibe”, dar ºi lucrãri de
mare popularitate, ca Suita I din „Carmen” de Bizet sau Aria
„Nessun dorma” din opera „Turandot” de Puccini, vor rãsuna, în
rãcoarea serilor de varã, în 5 cartiere
craiovene. ªi asta pentru cã Filarmonica „Oltenia” deschide cea de-a IV-a
ediþie a proiectului muzical estival
„Turneu în oraº”.
Nãscut în Bulgaria, Ivan Iliev a absolvit
cursurile Academiei de Muzicã din Sofia. S-a
perfecþionat în domeniul dirijatului de orchestrã cu profesorii Michael Esselstrom (la Indiana University, 2003), Victor Yampolsky (la
Northwestern University) ºi Julian Shew (la
Universitatea de Stat din Louisiana). Studiile
postuniversitare le-a absolvit, de asemenea, în S.U.A., ca licenþiat al Universitãþii din Indiana. În perioada 2006-2008 a urmat programul de studii
doctorale al Universitãþii de Stat din Louisiana, susþinând apoi teza de doctorat la Academia Naþionalã de Muzicã din Sofia. În calitate de dirijor al
Orchestrei Simfonice a Academiei Naþionale de Muzicã din Sofia ºi ca dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Plevna a susþinut concerte acoperind o mare varietate de repertorii, valoarea performanþelor sale profesionale fiind unanim recunoscutã de public ºi de criticii de specialitate.

Desfãºurat sub genericul „5
magic brass evenings”, evenimentul propune, în 5 seri consecutive,
magia muzicii de film, ºi nu numai, repertoriul cuprinzând ºi lucrãri clasice de largã audienþã. Concertele vor fi susþinute de Orchestra de suflãtori a Filarmonicii „Oltenia”, dirijatã de Ivan Iliev, toate
urmând sã înceapã la ora 21.00.
Potrivit reprezentanþilor instituþiei,
au fost alese diferite locuri din oraº,
„astfel încât un public cât mai divers sã se bucure de farmecul
muzicii clasice”.
Primul concert va avea loc mâine, 29 iunie, în cartierul Rovine
(parcul situat pe strada „Nicolae
Iorga”). Îi vor urma cele de joi, 30
iunie – în cartierul Brazda lui Novac (parcarea dintre blocurile G5
ºi WIN); vineri, 1 iulie – în cartierul 1 Mai (loc de joacã punct Trafo, în spatele Carrefour); sâmbãtã, 2 iulie, ora 21.00 – în cartierul
Valea Roºie (strada „Împãratul Tra-
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ian”, lângã bisericã); duminicã, 3
iulie, ora 21.00 – în cartierul Craioviþa Nouã (strada „George Enescu”, lângã Poºtã).
Programul complet al concertelor cuprinde compoziþii de Aaron Copland (Fanfare for the
Common Man), Manuel Panella
Moreno (Pasodoble din opera „El
gato montés” / „Pisica sãlbaticã”), Hans Zimmer („Gladiator” – Main Theme, ºi „Pirates of

the Caribbean” – Main Theme),
Ennio Morricone (Moment for
Morricone), Giacomo Puccini
(Aria „Nessun dorma” din opera
„Turandot”), Georges Bizet
(„Carmen” – Suita nr. 1), Jean
Baptiste Arban (Variaþiuni pe
tema „Le carnaval de Venise” /
„Carnavalul veneþian”), Francesco Sartori („Time to say Goodbye”), John Philip Sousa
(„The Stars and Stripes Forever”).

Premii pentru participanþii la atelierul
de icoane pictate pe sticlã
La Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Bãniei) se desfãºoarã astãzi, începând cu ora 11.00, festivitatea de premiere a participanþilor la primul modul al atelierului de creaþie „Picturã pe sticlã – icoane”,
care a avut loc în perioada martie-iunie a.c.,

Propuse ca o modalitate practicã de a pãstra contactul cu publicul tânãr, dar ºi de a revitaliza meºteºugurile populare din zona Olteniei, atelierele de creaþie organizate de Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei „au un important rol
educativ ºi trebuie percepute în
cheia transferului interactiv, inter-

disciplinar, ce conduce imaginaþia
ºi creativitatea participanþilor de la
artefacte/elemente de culturã popularã, tradiþionalã, cãtre creaþia
artisticã modernã”, precizeazã reprezentanþii instituþiei. Copiii ºi tinerii, dar ºi pãrinþi ºi bunici sunt
invitaþi, astfel, de specialiºtii muzeului sã intre într-un dialog fasci-

nant cu artefactele iconografiei populare specifice satului tradiþional
oltenesc, reamintindu-ºi de importantele centre de iconari din Dolj
ori Vâlcea, cu imaginarul popular
ºi modalitãþile de redarea a sfinþilor ºi tainelor religioase.
„Având o duratã de aproximativ douã ore, fiecare atelier derulat de prof. Cãtãlin Ostroveanu ºi
documentat de muzeografii secþiei a încurajat atât comunicarea
liberã în faþa unor artefacte patrimoniale de o valoare inestimabilã,
cât ºi dezvoltarea creativitãþii participanþilor în procesul de asimi-

Lectura i-a adus cãrþile preferate
de la Biblioteca Judeþeanã!
„Citind, ai ºansa sã câºtigi cãrþile preferate”
– era încurajarea adresatã, chiar la începutul
acestui an, de Biblioteca Judeþean „Alexandru
ºi Aristia Aman”. De atunci, de la lansarea concursului, „Fii tu cititorul lunii!”, cinci craioveni au primit din partea instituþiei marele premiu pentru lecturã.
Cititorul lunii mai a fost desemnat ieri, în
persoana Ioanei-Corina Dumitraºcu, iar alte 17
persoane au primit titlul de „Cititor incorigibil”. Este vorba despre Marin Dãscãlescu, Anca
Bogdan, Ion Puicin, Mioara Fãsui, Florea Viana, Simona Popazov, Ileana-Mihaela Boldiºor,
Andrei Giura, Maria-Daniela Giura, Andradaªtefania Bãnucã, David-Ionuþ Raicea, Andreea-Mihaela Tobescu, Andrada Didu, CosminMarian Marinicã, Costinela Sandu, ªtefana
Holamgiu ºi Florin Mursa.
Concursul „Fii tu cititorul lunii!” se adre-

seazã tuturor utilizatorilor de servicii pe care
le oferã Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”. «În fiecare lunã, mai mulþi cititori fideli sunt remarcaþi ºi premiaþi pentru
interesul ºi atenþia acordate activitãþilor de informare ºi lecturã. În vederea desemnãrii câºtigãtorilor sunt folosite statisticile de bibliotecã dupã cum urmeazã: cititorul cu cele mai
multe cãrþi împrumutate sau consultate în
decursul unei luni este desemnat „Cititorul
lunii”, urmând ca trei cititori pentru fiecare
compartiment – Împrumut ºi Consultare la
Sala de Lecturã – sã fie desemnaþi „Cititori
incorigibili”. De asemenea concursul se adreseazã ºi cititorilor din filialele bibliotecii. Astfel, câte doi cititori pentru fiecare dintre cele
patru filiale – Brazdã, Craioviþa, Rovine ºi Valea Roºie –, sunt desemnaþi „Cititori incorigibili”», au explicat reprezentanþii instituþiei.

sub coordonarea prof. Cãtãlin Ostroveanu.
Atelierul va continua cu al doilea modul, care
se va derula pânã în luna decembrie, mult
mai mulþi tineri fiind aºteptaþi sã se înscrie
pentru a petrece aceastã varã într-o manierã
creativã ºi relaxantã.

lare de elemente de culturã etnograficã ºi metode tehnice de realizare a picturii naive olteneºti pe
sticlã. Tematica picturii pe sticlã
are drept scop familiarizarea participanþilor cu noþiuni de bazã ale
limbajului plastic ºi elemente fundamentale din pictura religioasã,
naivã româneascã, aºa cum a fost
ea redatã de autori populari anonimi, prin reproducerea unor sfinþi
ºi divinitãþi din legendele ºi basmele populare româneºti, inclusiv
din zona Balcanilor (Sf. Ioan Botezãtorul, Sf. Ioan Gurã de Aur,
Sf. Hristofor), ce împlinesc ritua-

luri specifice tainei rugãciunii, a
ascensiunii în Rai”, se menþioneazã
într-un comunicat de presã al Muzeului Olteniei.
Potrivit reprezentanþilor instituþiei, icoanele realizate de cei peste
150 de participanþi la ateliere „au o
paletã cromaticã viu coloratã, îmbinãri surprinzãtoare de culoare, ce
redau un mod de viaþã optimist,
idilic specific vieþii satului tradiþional românesc”, micii creatori realizând o incursiune în universul
rural, „aºa cum se aflã el surprins
în obiectele patrimoniale din spaþiul expoziþional al Casei Bãniei”.
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Rãzboiul din Ucraina, Grexit,

Marian Jean Marinescu:
slãbiciunea liderilor
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

O sãptãmânã de foc pentru guvernul lui David Cameron. Liderii europeni fac presiuni pentru ca Marea
Britanie sã îºi anunþe oficial ieºirea
din Uniune în cadrul reuniunii de astãzi, la care va participa ºi premierul
britanic. Atât ministrul de Finanþe britanic, cât ºi Boris Johnson, principalul challenger al lui Cameron la
ºefia conservatorilor, încearcã sã liniºteascã opinia publicã din Marea
Britanie, în condiþiile în care lira a
scãzut la cel mai redus nivel din ultimele 3 decenii, ducând la scumpirea
rapidã a produselor de import. La
nivelul societãþii britanice, peste 100

Existã vreo legãturã, avem vreun element comun, între toate
aceste crize care au cãzut rând pe
rând pe cazul Uniunii Europene
ºi mã refer la Ucraina, Grecia,
refugiaþi, atacuri teroriste ºi acum
Brexit ?!
La o primã analizã, nu ºtiu dacã
existã elemenente comune, pentru
cã sunt evenimente diferite. Grecia este o crizã determinatã de o
situaþie economicã „construitã pe
termen lung”. Ucraina este o crizã
geopoliticã, este o problemã de
poziþionare a Rusiei faþã de Europa ºi dupã opinia mea, criza din
Ucraina este mai gravã decât criza
din Grecia. Refugiaþii au cu totul
altã cauzã ºi Brexit-ul reprezintã un
referendum., un sondaj cu urmãri
nu prea fericite...Dar, dacã stau sã
mã gândesc am putea gãsi totuºi
ceva comun ºi cred cã este vorba
de lipsã de lideri sau mai bine zis
de o prezenþã de neadaptaþi la situaþia de astãzi, pentru cã vorbim
de liderul din Grecia – un comunist, vorbim dincolo de Putin ºi de
Ianukovici ºi chiar ºi dupã... Lideri care nu au fost capabili sã
opreascã rãzboiul din Siria, cã pânã
la urmã de acolo a pornit aceastã
nenorocire. Deci nu au fost capabili în atâþia ani de zile sã opreascã
rãzboiul. Iar cazul Brexit, o eroare
incalificabilã a unor politicieni. ªi
a lui Cameron, dar ºi a celorlaþi
populiºti – Boris Johnson, fostul
primar al Londrei ºi liderul partidului eurofob UKIP, Nigel Farage.
Dar Cameron de ce a susþinut
ºi el acest referendum ?!
De fapt ºi Cameron, tot din populism a susþinut, de a mai deveni
încã o datã premier, acum doi ani,

a fãcut sã accepte acest referendum. Cameron este terminat nu
numai ca om politic, ci ºi ca om...
este o opinie personalã. A pus în
pericol Marea Britanie, integritatea
ei...mare aºa cum e, nu se ºtie cât
va mai rãmâne din ea. Regina, îmi
pare rãu, eu respect sistemul, dar
nu pot sã nu remarc faptul cã pânã
acum nu a vorbit nimic. Abia acum,
Regina se duce în Parlamentul
Scoþiei sã vorbeascã în plen... Indiferent ce s-ar spune...cã acum
este vorba despre unitatea Marii
Britanii...ºi atunci tot despre asta
era vorba. Aºa cã Regina trebuia
sã spunã ceva, sã-ºi asume. ªi
atunci nu mai era nevoie ca acum
sã se ducã la scoþieni sã-i roage
...”vã rog frumos nu plecaþi !”.
Intr-adevãr este o legãturã : slãbiciunea liderilor politici actuali.
Cine îºi va asuma funcþia de
premier, mai precis, cine îºi va
asuma fãrâminþarea þãrii ?
Uitaþi-vã la surprinderea pe care
o au Nigel Farage ºi Boris Johnson
ºi la cum dovedsc minciunile pe
care le-au spun în campanie. E
vorba de populism aici...nu e vorba de douã persoane. E vorba de
populismul care urcã în Europa
foarte tare. E de urmãrit scrutinul
din Spania. E vorba de populism
care se bazeazã doar pe minciuni
evidente, pe care, din pãcate, oamenii le percep altfel. Acum, cei
doi vor declara....”pãi ce am spus
în campanie nu e obligatoriu sã
se întâmple”...sau „am spus cã
vom da toþi banii sistemului de
sãnãtate, aceia care-i dãdeam la
UE, dar nu trebuie neapãrat sã se
întâmple...” sau „am spus cã nu
conteazã cã aveþi proiecte europe-

ne, UE va continua sã dea banii...dar nu trebuie neapãrat sã se întâmple”, pentru UE spune, ok, ieºiþi acum, nu mai staþi. „Am spus
cã vrem sã face un acord repede
de ieºire...dar acum spunem cã nu
e nicio grabã”. Cei doi populiºti,
Boris Johnson sau Nigel Farage sau speriat pentru cã unul dintre ei
ar trebui sã fie prim-ministru ºi trebuie sã-ºi asume responsabilitatea
fãrâminþãrii þãrii lor.
Divizarea Marii Britanii îi doare pe englezi mai rãu decât ieºirea din UE...?!
Îi doare mai rãu. Mult mai rãu.
A fost un populism din toate punctele de vedere ºi al lui Cameron,
care a zis cã el salveazã þara, cã va

de incidente rasiste s-au înregistrat
de când englezii a votat pentru ieºirea din UE. Despre cum vor acþiona
pe mai departe oficialii europeni, dar
ºi despre toate provocãrile Uniunii
începând cu rãzboiul din Ucraina,
continuând cu Grexit, refugiaþii, atacurile teroriste iar cel mai recent eveniment, care a zguduit Europea, Brexit, despre toate acestea am stat de
vorbã cu vicepreºedintele EPP, europarlamentarul Marian Jean Marinescu, un politician de calibru european, care ne-a explicat într-o cheie
interesantã ce s-a întâmplat în realitate cu britanicii.

impune condiþii noi Uniunii, a venit ºi cu condiþiile. S-a fãcut de râs
cu ele, pentru cã din patru, trei erau
normale. Iar a patra condiþie se
referã la ajutoarele sociale, problemã care se rezolva acasã, dacã era
un adevãrat prim-ministru. ªi ceilalþi doi la fel...Împreunã au dus
poporul ãsta britanic într-o situaþie. Când te uiþi acum la harta Marii Britanii, parcã vezi harta României, dupã alegerile locale. Nu mai
vorbim de cum s-a votat. Tinerii
au votat pentru a rãmâne, vârstnicii pentru a ieºi. Tot ce are mai mult
decat Bac a votat ca sã rãmânã,
tot ce are mai puþin ca Bac a votat
sã plece. Acestea sunt niºte lucruri
foarte clare, din care poþi sã ai concluzii foarte clare.

Acum ce vrea Marea Britanie ?!
Cameron a spus cã în octombrie îºi dã demisia. Adicã, mai
trece ceva...apoi dupã demisiei,
sã vinã un alt premier, iar dureazã ceva. Acest prim-ministru
va trece referendum-ul prin Parlament. ªi Parlamentul la rândul
sãu mai discutã vreo jumãtate de
an ºi tot aºa....Articolul 50 din
Tratatul de la Lisabona, spune
foarte clar. Dacã în doi nu se
încheie un acord, o þarã iese automat din UE. Acolo spune clar.
Pentru cã nimeni nu va avea
curaj, ca peste doi ani, sã propunã, sã le mai prelungim ºederea. Pentru cã trebuie sã evitãm
sã se mai întâmple lucruri similare în alte state.

“Grexit”,
un scenariu
de coºmar
pentru Europa
Ieºirea Greciei din zona euro,
aºa numitul “Grexit”, a fost ºi a
rãmas un scenariu de coºmar pentru Europa. Renunþarea unei þãri
la moneda unicã nici nu a fost
luatã în calcul vreodatã, tocmai
de aceea în tratate nu existã
prevederi care sã gestioneze
acest caz. O asemenea decizie din
partea Greciei ar împinge Uniunea
Europeanã într-o zonã necunoscutã ºi ar pune o umbrã asupra întregului proiect monetar european, comenteazã analiºtii economici. Despre Grexit s-a vorbit constant de când a început criza greacã, acum 6 ani.
Dupã certuri interminabile ºi discuþii fãrã rezultat, unii par sã se bucure cã s-ar putea ajunge la acest
deznodãmânt. Foarte mulþi experþi susþin cã Grecia nu trebuia sã adopte euro, deoarece ºi-a falsificat
statisticile pentru a fi eligibilã. „Grecia ar putea renunþa la datorii de 317 miliarde de euro, sau 180% din PIB.
Dar pentru greci, asta valoreazã mai puþin decât pare. Costurile Grexit-ului ar fi exorbitante: bãnci falimentare, economii care dispar, contracte rupte ºi încredere distrusã. Politica ar fi devastatã. Neo-fasciºtii ºi
comuniºtii ar prospera. Afarã din zona euro ºi posibil din Uniunea Europeanã, o þarã cu o istorie plinã de
lovituri de stat ar risca sã devinã violentã ºi mult mai coruptã”, considerã cei de la The Economist.
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refugiaþi, atacuri teroriste...ºi Brexit :

„ Avem un element comun politici actuali”
Ucraina, pionul luptei
dintre Rusia ºi Occident

Pe 22 februarie s-au împlinit doi ani de când
fostul lider al Ucrainei, Victor Ianukovici a pãrãsit reºedinþã din Kiev, plecând cãtre graniþa
cu Rusia. Agresivitatea Rusiei a împins Ucraina cãtre Vest, cu toate cã e încã departe de a fi
acceptatã în UE ºi NATO. Pe plan intern, nu e
deloc sigur cã moderaþii ºi reformiºtii vor deþine puterea pe viitor, existând ºi o recrudescenþã a miºcãrilor de extremã dreaptã, ultra-naþionaliste, care sunt capabile sã arunce din nou þara în haos. Ca sã nu
mai menþionãm cã ºi ruºii ºi rusofonii vor dori sã aibã un cuvânt de spus. Între timp, ucrainenii din tabãra
reformistã ºi desigur naþionaliºtii se pregãtesc sã celebreze, pentru a doua oarã, „revoluþia Maidanului”, care ia înscris pe o traiectorie opusã intereselor ruseºti ºi favorabilã, în principiu, occidentalizãrii.

CE solicitã statelor membre ale UE
relocarea refugiaþilor
Comisia Europeanã (CE) a cerut din nou statelor membre ale UE sã
intensifice relocarea refugiaþilor ajunºi în Grecia ºi Italia, pânã în prezent
fiind redistribuiþi numai 1.145 din cei 160.000 de migranþi menþionaþi în
sistemul cotelor obligatorii stabilit la Consiliul Justiþie ºi Afaceri Interne
(JAI) din septembrie, transmite agenþia EFE. „CE solicitã statelor membre
sã-ºi sporeascã drastic eforturile de relocare pentru a contribui la soluþionarea situaþiei umanitare urgente din Grecia ºi pentru a preveni deteriorarea
celei din Italia, unde fluxurile migratorii cresc”, se aratã într-un raport
difuzat marþi de executivul comunitar. În acest text, CE subliniazã cã, deºi
a fixat ca obiectiv relocarea a cel puþin 6.000 de migranþi în fiecare lunã, de
la începutul lunii aprilie au fost preluaþi din Grecia ºi Italia numai 208. În
baza acestui mecanism, care este voluntar, începând din data de 4 aprilie
au fost transferaþi 37 de sirieni în Germania, 31 în Olanda ºi 11 în Finland
Care este poziþia grupului
EPP?
Am avut o ºedinþã vineri dimineaþã. Preºedinþia grupului a stabilit
linile prioritare ale grupului ºi cred
cã sunt linile normale. „Regretãm,
este o mare greºealã, plecat înseamnã plecat, fãrã niciun fel de privilegii, sub nicio formã, nici cel puþin la nivelul Norvegiei...”. Adicã,
ai vrut sã pleci, ok, la revedere. Procedurile ar trebui parcurse foarte
repede, astfel sã se lãmurescã situaþia. Asta privind Marea Britanie.
În partea cealaltã, la Uniune cred cã
tebuie mai mult ca oricând unitate,
sã disparã, ideea de cei vechi ºi cei
noi, sud ºi nord, nord ºi vest, trebuie unitate. Europa nu mai rezistã
în faþa provocãrilor viitoare.
Dar nu au fost foarte multe
crize într-o perioadã destul de
scurtã ?
Foarte multe, au fost atacuri
foarte. Cum a gestionat Uniunea
este o discuþie, dar Brexit-ul, zic
eu cã a fost gestionat bine de cãtre
UE, deocamdatã. Sã vedem efectul acestei întâlniri a fondatorilor.
La prima vedere nu este foarte bine.
De ce sã te întâlneºti numai în ºase,
când marþi este Consiliul European.
De ce sã nu te întâlneºti cu toþi ?

Între grupuri avem pãreri divergente ?! Mai exact, care este
opinia fiecãrui grup ?!
Între grupuri deocamdatã nu
existã divergenþe, unii cer convenþie. Eu cred cã nu e momentul potrivit, dupã mine ar fi cam acelaºi
lucru cu referendumul din Marea
Britanie. O convenþie reprezentâmbnd un acord de rediscutare a
Tratatului ºi nu cred cã este momentul în aceastã perioadã. Trebuie mers pe acest Tratat, o perioadã
de reflexie, gândot foarte bine ce
trebuie schimbat, dacã trebuie
schimbat, astfel încât sã nu existe
diferenþe între state. Toate cele 27
de state trebuie sã aibã acelaºi drum.
Existã ºi un proiect de rezoluþie pentru astãzi, când avem plen. PPE-ul
nu a vrut rezoluþie însã se pare cã
toþi ceilalþi vor un proiect de rezoluþie care spune acelaºi lucru, dar o
sã vedem care va fi finalul textului.
Dar europarlamentarii români...au avut reacþii diferite de ale
dumneavoastrã ?!
Nu am vãzut o altã poziþie... Noi,
europarlamentarii PNL am dat ºi un
comunicat de presã. Am înþeles cã
s-au contrat în þarã pe aceastã problemã Cãtãlin Predoiu cu Victor
Ponta, pe facebook...dar cam atât.

Ei sunt împãrþiþi deja. Pot sã vã
spun cã sunt douã lucruri surprinzãtoare pentru mine. Raportorul
britanic pentru directiva pe emisii
ºi-a dat demisia din postura de raportor, a doua zi, chiar vineri, a doua
zi dupã Brexit. ªi la Comisia Europeanã am avut o demisie ºi aici am
fost foarte surprins. Aº înþelege
aceste demisii la Farage. Sã-ºi demisia împreunã cu tot grupul lui ºi
sã plece acasã. Dacã nu mai vor sã
fie membrii în Uniune, ei de ce mai
rãmân în Parlament. E adevãrat
Tratatul le permite, dar ei ca politicieni adevãraþi de ce nu îºi dau demisia de onoare. Poporul a spus,
poporul a decis ca Marea Britanie
sã nu mai fie membru a Uniunii
Europene, pãi ºi ei, ca aleºi ai poporului pot sã plece acasã. Dar deocamdatã nu am vãzut aceastã reacþie. Ei sigur au fost divizaþi. Cei de
la conservatori au fost împãrþiþi în
Parlamentul European. Liderul de
grup cu o parte a militat pentru a
rãmâne, alþii pentru a ieºi. Cei de la
Farage au fost pentru ieºire. Astãzi
va fi o ºedinþã de plen ºi vom vedea
exact reacþiile...
De ce credeþi cã mai vor sã
facã încã un referendum ?!
Se vorbeºte de vreo 3 milioane de semnãturi. Nu au ºtiut
ce voteazã la primul ?! Între
timp ºi-au dat seama britani-

cii cã au fost minþiþi de cei
doi populiºti ?!
Semnãturile acestea vin de la cei
care au votat sã rãmânã în UE.
Probabil cã sunt câþiva din cei care
au votat sã plece dar care au realizat abia acum ce au votat. Mie miau spus jurnaliºti englezi cã a fost
o campanie ca niciuna pânã acum.
În Anglia în timpul campaniilor
erau dezbateri mai aprinse, dar fãrã
lase urme. Dar de data aceastã, au
fost dezbateri care au deschis rãni,
care nu se vor închide niciodatã.
M-a surprins foarte tare aceastã
afirmaþie. ªi o campanie bazatã pe
foarte multe miniciuni. Toatã lumea îmi spune aceastã chestiune
ºi mi se pare foarte curios. În momentul în care ai o astfel de campanie, cu reacþiile UE...
Cum credeþi cã privesc statele
care ºi-ar dori sã intre în UE,
aceastã miºcare a Marii Britanii?!
Sã nu mai spuneþi statele... nu
statele, sunt politicienii populiºti care
nu au fost în stare sã-ºi facã o carierã politicã pe o altã direcþie politicã, au luat aceastã idee de populism. Nici politicienii tradiþionali nu
sunt mereu în regulã, dar nu putem
sã acceptãm minciuna. Le spui la
oameni ceea ce vor sã audã, chiar
dacã nici tu nu ºti cum se ajunge
acolo, dar nici nu se poate ajunge
acolo. Nu mai spuneþi state ! Existã

politicieni populiºti care spre ipotecul beneficiu personal îndeanã lumea sã o ia pe aceastã direcþie, care
dupã mine este o catastrofã extraordinarã. De asta s-a ajuns la o astfel de situaþie. Cu lideri foarte slabi.
Eu nu vreau sã ajung lider, dar mãcar poziþia pe care pe care o am eu
îmi dã posibilitatea sã spun câteceva despre unii lideri. Nu mã cred eu
un lider mai bun decât ei, dar trebuie sã ne cunoaºtem limitele. Dacã
nu eºti bun sã conduci o þarã, nu te
duci sã conduci o þarã. ªi în momentul ãsta sunt foarte mulþi care
habar nu au ce se întâmplã în þara
lor. Este opinia mea...
Dar Serbia, Republica Moldova...Ucraina mai sunt ele încurajate sã între în marea familie
europeanã?
Da...îºi pot pune o întrebare,
care este normalã, Dacã unii care
au fost în interior, au fost în UE,
vor sã plece...de ce ar trebui sã intrãm noi ? Depinde de nivelul de
educaþie, depinde de nivelul de rezistenþã la minciunã, de puterea de
înþelegere a fiecãruia. Eu cred cã
îºi doresc multe statem mai ales
cele din est sã între în Uniunea Europeanã.
Sã înþelegem cã UE se va extinde ?!
Da, dar în niciun caz acum...

Atentate
Bruxelles:
34 de morþi
ºi 198 de
rãniþi
În dimineaþa zilei de 22
martie 2016 trei explozii sau produs în Bruxelles:
douã la Aeroportul Zaventem din nord-estul capitalei
ºi a treia, la distanþã de o
orã, în staþia de metrou
Maelbeek, în apropiere de
sediul Uniunii Europene. Procurorul federal a confirmat cã este vorba de un atentat sinucigaº. Bilanþul provizoriu înaintat de autoritãþi indicã 34 de morþi – 14 la aeroport ºi 20 la staþia de metrou – ºi 198 de rãniþi – 92 la
aeroport ºi 106 la staþia Maelbeek. În dupã-amiaza aceleiaºi zile, Amaq, agenþia de presã afiliatã Daesh, a emis un
buletin informativ în care se spunea cã gruparea teroristã revendicã atentatele. Într-un film de pe camera de
supraveghere a aeroportului au fost surprinºi trei bãrbaþi, suspectaþi de autoritãþi de comiterea atentatelor. Cei trei
au fost identificaþi ca fraþii Khalid ºi Brahim El Bakraoui, respectiv Najim Lacchraoui. Potrivit Dernière Heure,
Khalid ºi-ar fi detonat bomba în staþia de metrou Maelbeek, iar fratele sãu Brahim în aeroportul Zaventem.
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Israelul ºi Turcia
au ajuns la un
acord pentru
normalizarea
relaþiilor
diplomatice
Israelul ºi Turcia au
ajuns la un acord pentru
normalizarea relaþiilor
diplomatice dintre cele
douã state, la ºase ani
dupã un incident care a
provocat o rupturã între
Ankara ºi Tel Aviv, au
anunþat oficiali din ambele þãri. Relaþiile dintre cele
douã state s-au tensionat
în 2010, când trupele
speciale israeliene au
întreprins un raid care a
vizat o flotilã umanitarã
care se îndrepta cãtre
Fâºia Gaza, la acel moment aflatã sub blocadã.
Nouã cetãþeni turci au
murit în timpul acestui
incident, pe nava Mavi
Marmara. Dupã acest
incident, printre altele,
Turcia ºi-a retras ambasadorul de la Tel Aviv ºi a
redus nivelul cooperãrii
militare cu Israelul.
Ambele state sunt aliate cu
Statele Unite, iar Washingtonul a depus eforturi susþinute pentru a
convinge autoritãþile de la
Tel Aviv ºi Ankara sã
accepte un acord de
reconciliere. Potrivit
acordului finalizat în acest
weekend la Roma, Israelul
a acceptat cererea Ankarei
de a compensa familiile
victimelor turce ºi va
contribui cu 20 de milioane de dolari la un fond de
compensare a victimelor.
Pe de altã parte, Ankara
va renunþa la acþiunile
legale iniþiate împotriva
militarilor israelieni
implicaþi în incidentul
Mavi Marmara. Turciei îi
va fi permis sã trimitã
ajutoare umanitare cãtre
Fâºia Gaza ºi sã investeascã în proiecte de infrastructurã de acolo. Fâºia
Gaza este controlatã de
miºcarea islamistã Hamas,
care militeazã pentru
distrugerea Israelului.
Aflat la Roma, premierul
israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit, duminicã ºi ieri, cu secretarul
de stat John Kerry.
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externe

Ce oraºe ar putea beneficia
de pe urma Brexitului
Mii de joburi din cele mai mari instituþii financiare din Londra sunt puse în pericol dupã
ce Regatul Unit a votat ieºirea din Uniunea

Europeanã. Cel mai probabil oraºele care vor
beneficia de pe urma Brexitului vor fi Paris,
Frankfurt ºi Dublin. Cea mai mare parte a
votanþilor britanici nu
au fost conviºi de
avertismentele bãncilor
internaþioanle ºi ale
FMI, nici de politicieni
ºi oameni de afaceri ºi
au votat ieºirea Marii
Britanii din UE. Acum
Regatul Unit trebuie sã
negocieze termenii de
exit, un proces care ar
putea dura doi ani de
când secesiunea este
declanºatã. Joburile din
bãnci sunt puse în faþa
celui mai mare risc, în
special cele de sub in-

cidenþa MiFID II – adicã a regulilor europene care acoperã totul de la produse derivative pânã la preþul obligaþiunilor. Parisul deja
este un hub major pentru banca londonezã
HSBC, cea mai mare bancã europeanã. Frankfurt este al doilea centru financiar al Europei.Dublin a oferit bancherilor exilaþi din Anglia o limbã ºi un sistem legal asemãnãtor, iar
Amsterdam ºi Luxemburg sunt doi pretendenþi care urcã rapid. ªi toþi sunt doritori sã
profite de pe urma unor eventuale mutãri ale
instituþiilor financiare. “Dublin, Frankfurt ºi
Paris cel mai probabil vor beneficia de pe
urma Brexitului”, a spus Joerg Rocholl, preºedintele ESMT Berlin Business School. Nu
se vor înregistra exoduri doar din Londra.
Bãncile au economisit bani deschinzându-ºi
sedii în locuri din Anglia. Spre exemplu în
Bournemouth, JPMorgan Chase are peste
4.000 de angajaþi.

Ieºirea Marii Britanii din UE ar putea
avea ca efect consolidarea rolului NATO
Ieºirea Marii Britanii din UE va
afecta economia naþionalã ºi instituþiile europene, dar probabil va
avea ca efect consolidarea Alianþei Nord-Atlantice, comenteazã
revista Foreign Policy. “Cetãþenii s-au pronunþat, iar Marea Britanie va pãrãsi Uniunea Europeanã. Statele Unite ºi Europa se vor
confrunta cu o serie de veºti
proaste generate de aceastã decizie: crizã economicã, slãbirea
economiei britanice, instituþii europene mai slabe, ºanse mari de
ieºire a Scoþiei din Marea Britanie - acestea sunt doar unele dintre
provocãri. Instituþiile politice ºi
economice occidentale par sã fie
într-o situaþie mai proastã decât
în urmã cu câteva zile”, noteazã
Foreign Policy. “Singura excepþie ar putea fi la nivel militar. Oricât de contraintuitiv ar pãrea, ieºirea Marii Britanii din UE pro-

babil va crea o Alianþã NordAtlanticã mai puternicã”, subliniazã Foreign Policy. “Existã câteva motive pentru care ieºirea
Marii Britanii din UE va facilita
consolidarea alianþei militare
transatlantice. În primul rând,
este vorba de preocuparea din ce
în ce mai mare a tuturor statelor
NATO - inclusiv a multor state
UE, dar ºi a Statelor Unite, Canadei, Norvegiei ºi Turciei - în
legãturã cu aventurismul Rusiei
conduse de Vladimir Putin.
Kremlinul a avut mereu obiectivul de a fi cea mai puternicã entitate politicã din Europa ºi probabil va cãuta modalitãþi de a profita ºi mai mult de efectele centrifugale ale democraþiilor din
vestul Europei. Încã de la înfiinþare, NATO a furnizat cel mai
determinat echilibru militar împotriva acestor eforturi, asftel cã

Un avion Singapore Airlines a luat
foc în timp ce ateriza de urgenþã
Un avion al companiei Singapore Airlines cu 241 de persoane
la bord a luat foc în timp ce efectua o aterizare de urgenþã pe aeroportul Changi din Singapore,
însã nimeni nu a fost rãnit, potrivit The Guardian. Pasagerii avionului care efectua zborul SQ368
între Changi (Singapore) ºi Milano au început sã aplaude în timp

ce aeronava efectua aterizarea,
însã, câteva secunde mai târziu,
motorul ºi aripa din partea dreaptã au luat foc. Nimeni nu a fost
rãnit, însã cei 222 de pasageri ºi
cei 19 membri ai echipajului au fost
nevoiþi sã aºtepte mai multe minute în timp ce echipele de intervenþie aruncau apã ºi spumã peste avion pentru a stinge focul.

popularitatea Alianþei va creºte în
Europa”, argumenteazã Foreign
Policy. “În al doilea rând, prin retragerea din Uniunea Europeanã,
armata Marii Britanii va avea mai
multe resurse pentru susþinerea
NATO. Un al treilea beneficiu va fi
diminuarea competiþiei tacite dar

reale dintre Alianþa Nord-Atlanticã ºi Uniunea Europeanã. (...) În
ultimul rând, noul Guvern britanic
va fi un partener NATO foarte
motivat”, subliniazã Foreign Policy, explicând cã Londra va depune eforturi pentru a menþine “relaþia specialã” cu Washingtonul.

Ministru ceh de Externe: Juncker
ar trebui sã demisioneze, este vinovat
pentru rezultatul referendumului britanic
Ministrul ceh de Externe, Lubomir Zaoralek, a spus cã preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, reprezintã “un simbol negativ” al tipului
de federalism pe care britanicii
l-au respins în referendum, sugerându-i sã demisioneze, potrivit The Guardian. “În opinia
mea, el nu este persoana potrivitã pentru aceastã poziþie”, a
spus oficialul ceh.”Trebuie sã
ne întrebãm cine este responsabil pentru rezultatul referendumului”, a declarat Zaoralek
pentru postul public de televiziune. Ministrul britanic al Finanþelor a anunþat, la rândul sãu,

cã þara sa nu trebuie sã invoce
activarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona pentru a
pãrãsi Uniunea Europeanã decât
la momentul oportun, dând asigurãri cã economia þãrii este
pregãtitã sã înfrunte turbulenþele provocate de noua decizie.
“Marea Britanie este singura
poate activa Articolul 50. Din
punctul meu de vedere, nu ar
trebui sã facem acest lucru decât atunci când vom avea o viziune clarã privind noile aranjamente pe care le dorim cu vecinii noºtri europeni”, a explicat George Osbore, potrivit Le
Figaro.
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ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu
URSS-ul: 1924-1953
10:00 Întrebãri ºi rãspunderi
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu
URSS-ul: 1924-1953
22:10 Toate visele lumii
2003, Italia
23:50 FILLER
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,
Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Vorbeºte corect!
01:50 Sport
02:05 Telejurnal
02:55 Întrebãri ºi rãspunderi

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Adâncul albastru
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
01:15 Adâncul albastru (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
03:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea
Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Doamna ºi Trenul morþii
13:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Satin
2011, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic
21:40 Interzis, arestat, cenzurat
21:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Tatãl mireselor
2006, Comedie, Dramã
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Doamna ºi Trenul morþii
01:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

HBO
07:50 Informatorul!
09:35 Concursul de ºah
11:00 Secretul lui Adaline
12:55 Ricki ºi the Flash
14:35 O fatã în râu: Preþul iertãrii
15:15 Oraºe de hârtie
17:05 Tom ºi Jerry: Spionii
18:20 Liza, zâna-vulpe
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Teleportaþi în adolescenþã 2
22:35 Þinta: Preºedintele
00:05 Max Payne
01:45 Bãrbatul perfect

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

PRO CINEMA
08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 O iubire perfectã (R)
14:15 Iubitul meu se însoarã (R)
16:30 La bloc
18:45 Grevã de Crãciun
20:30 S.W.A.T. - Trupe de elitã
23:00 Dragoste otrãvitoare
01:15 S.W.A.T. - Trupe de elitã
(R)
03:30 Cine A.M.
06:00 Paris Model (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 UEFA Euro 2016
10:45 Highlights UEFA Euro 2016
11:15 Toatã România vede
România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Dã-i bataie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede
România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 MMA All Stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei
Þopescu (R)
08:45 Focus din inima României
(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Apel de urgenþã (R)
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Academia lui Horia
22:00 Jurnalul unui burlac
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
01:30 Academia lui Horia (R)
03:00 Jurnalul unui burlac (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
08:15 Teo Show (R)
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
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programe TV / utile

Max Payne
Se difuzeazã la HBO, ora 00:05
Un agent DEA (Agenþia AntiDrog), a cãrui familie a fost
omorâtã în urma unei conspiraþii, ºi un asasin al cãrui
scop este acela de a rãzbuna
moartea surorii sale, sosesc
împreunã în New York pentru a
rezolva o serie de crime. Cei
doi vor fi vânaþi de poliþie, de
criminali, dar ºi de o corporaþie necruþãtoare... Filmul pãstreazã stilul vizual al jocului
video cu acelaºi nume.

Adâncul albastru
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30
Into the Blue este un thriller ce
se petrece în apele insulelor
Bahamas, în care miºunã rechini.
Patru scafandri descoperã pe
fundul oceanului o epavã legendarã despre care se spune cã ar
conþine milioane de dolari în aur.
Dar în apropierea epavei se aflã
rãmãºiþele unui avion în care se
aflã un transport ilegal eºuat.
Prietenii fac un pact pentru a þine
secrete ambele descoperiri.
Numai cã planul lor este deviat
când îºi dau seama cã traficanþii
periculoºi se apropie de locul...

S.W.A.T. - Trupe de elitã
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al echipei
S.W.A.T., care, alãturi de partenerul sãu, Brian Gamble (Renner),
este eliminat din echipã în urma
unei decizii controversate pe
care au luat-o în timpul unei
acþiuni cu luare de ostatici.
Dezgustat, Gamble îºi dã demisia,
dar meseria de poliþist este
pentru Street viaþa lui ºi este de
acord sã fie degradat, sperând
sã aibã într-o zi ºansa de a se
reabilita...
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 28 iunie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5152 ............. 45152
1 lirã sterlinã................................5,4295....................54295

$

1 dolar SUA.......................4,0924........40924
1 g AUR (preþ în lei)........174,4820.....1744820

METEO

marþi, 28 iunie - max: 26°C - min: 14°C

Furtuni cu fulgere în
formareploaie
dupã-amiazã
ploaie

ploaie

programe TV / cinema

RECOMANDÃRI TV

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu
URSS-ul: 1924-1953
10:00 Europa mea
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
18:00 Superconsumatorul
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ochiul magic
21:50 FILLER
22:10 Oaia neagrã a familiei
2011, SUA, Comedie
23:45 FILLER
00:00 Jurnal Euro
00:10 Maºini, teste ºi verdicte
00:40 jPod
2008, Canada, Comedie,
Dramã
01:30 Charlot vagabond (R)
1915, Comedie, Scurt metraj
01:50 Sport
02:05 Telejurnal

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Cei trei muschetari
2011, Franþa, SUA, Marea
Britanie, Germania, Acþiune,
Aventuri, Romantic, Dragoste
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
01:15 Cei trei muschetari (R)
2011, Franþa, SUA, Marea
Britanie, Germania, Acþiune,
Aventuri, Romantic, Dragoste
03:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Insula iubirii
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Tentaculele Bermudelor
2014, Acþiune, Horror, SF
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Oare cât trãiesc cocorii ?
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea
mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Fanfan la Tulipe
1952, Franþa, Aventuri, Comedie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Varã
2008, Marea Britanie, Dramã
00:00 Oare cât trãiesc cocorii ?
00:30 Televiziunea, dragostea
mea
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix
04:00 D'ale lu' Miticã

HBO
07:45 Tom ºi Jerry: Spionii
09:00 Liza, zâna-vulpe
10:40 Þinta: Preºedintele
12:10 Go with Me
13:40 O noapte la muzeu
15:30 Din greºealã împreunã
17:30 Profii
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Hotel Transilvania 2
21:30 Urzeala tronurilor
22:45 Despre Urzeala tronurilor
- Ep. 10
23:20 Bani murdari
01:10 Cum scapam de zombi,
frate?

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

PRO CINEMA
08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Renunþã, Dorothy! (R)
14:00 Cavalerii mesei rotunde
(R)
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 Ingrata
23:00 Mã omori cu zile
01:00 Ingrata (R)
03:15 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Highlights UEFA Euro
2016
11:15 Toatã România vede
România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro
2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro
2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede
România!
21:30 Highlights UEFA Euro
2016
22:00 Fight Night Braºov:
"Urmaºii lui Dracula"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei
Þopescu (R)
08:45 Focus din inima României
(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Cred în mine (R)
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Bostonienii
2001, SUA, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
01:30 Bostonienii (R)
2001, SUA, Thriller
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Hotel Transilvania 2
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00
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MIERCURI - 29 iunie
TVR 1
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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...

Cei trei muschetari
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30
Urmându-ºi visul de a deveni
muschetar, D'Artagnan (Logan
Lerman) pleacã la Paris, unde îi
gãseºte pe Athos (Matthew
Macfadyen), Aramis (Luke
Evans) ºi Porthos (Ray Stevenson) în slujbe mizere, în cãutarea unei cauze care sã le spele
numele. În urmã cu trei ani, dupã
ce au furat un proiect secret
dintr-un seif veneþian, au fost
trãdaþi de partenera lor Milady
(Milla Jojovich), care i-a vândut
planul ducelui de Buckingham
(Orlando Bloom)...

Tentaculele Bermudelor
Se difuzeazã la Antena 1,
ora 01:00
Dupã ce Air Force One se
prãbuºeºte în Triunghiul
Bermudelor, un portavion al
Marinei SUA e trimis sã îl
salveze pe Preºedinte ºi
trezeºte un monstru.
Regia:Nick Lyon
Cu: Linda Hamilton, Trevor
Donovan, John Savage
Gen film: Acþiune, Horror, SF
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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

În cãutarea
lui Dory
Ora: 15:30 (3D, ro)
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie,
Familie
Cu: Ellen DeGeneres, Albert Brooks,
Diane Keaton

marþi, 28 iunie 2016

Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate Craiova
SRL, va efectua, în perioada
04.07.2016-25.07.2016, 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.
ANUNÞ PUBLIC SC RATZMIN SERVICE SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei/acordului de mediu
privind activitatea/proiectul
„Construire staþie mixtã de distribuþie carburanþi ºi spaþii anexã’’, ce se desfãºoarã în comuna Piscu Vechi, str. Mihai Viteazu, nr. 1 Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 12.07.2016
(15 zile calendaristice de la data
apariþiei anunþului în presã).
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OFERTE SERVICIU
Angajãm îngrijitorAsociaþie de Locatari la un
venit lunar net 600 lei,
program 4 ore / zi ºi
carte de muncã. Telefon: 0766/339.190.
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
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.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 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+teren,
zona Izvoru Rece. Telefon: 0763/359.072.
TERENURI
Vând teren intravilan
cartier Izvorul Rece.
Telefon:0746/112.040.

INTRAVILAN- 496
mp, str. Pãltiniº. Telefon: 0760/157.905.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

CHEVROLET
AVEO, 2006, proprietar, 90.000 km. Telefon: 0730/608.131.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Telefon: 0767/153.551.
Vând casetã direcþie
Skoda Fabia – Volkswagen perfectã
stare. 0720/538.269.
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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.
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.
Telefon mobil EBODA sigilat, cutii metalice pãstrare armament cartuºe,
piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, încãlþãminte piele militare, combinã muzicalã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.
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.

Cadã baie fibrã sticlã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru centrale, cârlige jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând 100 familii albine, faguri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
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 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.
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ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3
camere, supermodern, mobilat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
MULÞUMIRI
Cu mult profesionalism. Þin sã mulþumesc din inimã echipei de medici de la
spitalul CFR Craiova condusã de domnul dr. prof. universitar Dan Mogoº care
mi-au salvat viaþa
pentru a doua oarã,
din situaþii crtitice.
Mulþumesc domnule
prof. dr. Dan Mogoº
ºi sã vã dea Domnul
mulþi ani de acum
înainte sã mai salvaþi
si alte vieþi. Cu mult
respect Maria Anghel – Craiova.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect.Telefon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Sincere regrete ºi
transmite condoleanþe întregii familii la pierderea soþiei, mamei, bunicii, TRANÃ MARIA
(BOMBOANA) Teasc dupã o lungã ºi grea suferinþã. A fost o femeie
deosebitã pentru
întreaga familie, a
constituit totdeauna un reazem pentru toþi cei care au
avut nevoie de ea.
A dat dovadã de
abnegaþie ºi dragoste pentru familie ºi societate. FaDIVERSE
milia Prof. Dr. Eva
Caut depanator ma- ºi Corneliu Sabeºinã de scris. Tele- tay nu o vor uita
fon: 0251/415.586. niciodatã.

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
Vând þiglã ELPRECO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii turist. Telefon: 0761/
676.223.
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 calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon: 0770/687.430.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr DECIZII
COMPENSARE CU
PUNCTE ANRP. Telefon: 0749/316.195.
SCHIMBURI APARTAMENTE

SCHIMB apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766/425.114.
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CAMPIONATUL EUROPEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
OPTIMI DE FINALÃ
Dupã închiderea ediþiei: Italia – Spania, Anglia – Islanda.

Strãlucitorii Griezmann,
Draxler ºi Hazard

Alãturi, poate, de încleºtarea Anglia – Islanda, de asearã, optimile de
finalã programate duminicã ni se prezentau a fi cele mai dezechilibrate, de
pe întreg tabloul! Dacã Germania ºi
Belgia ºi-au respectat statul de mari
favorite, gazda Franþa a trebuit sã tremure serios în faþa Irlandei, în primul
joc al zilei, pânã a obþine calificarea,
vãzându-se nevoitã sã revinã de la
0-1 la pauzã. Nici nu începuse bine
jocul ºi Rami a greºit în propriul careu, obligându-l pe Pogba sã-l faulteze pe Long. Penalty dictat de Rizzoli, cel mai rapid din istoria CE,
dupã doar 58 de secunde. Brady ºia asumat responsabilitatea ºi l-a învins pe Lloris, nu înainte ca balonul
sã loveascã bara. “Verzii” au trecut
în defensivã, dar “cocoºii” nu au
generat mai deloc pericol. La pauzã,
Deschamps ºi-a dat seama cã situaþia e criticã ºi l-a introdus pe Coman
în locul lui Kante. O aripã în locul
unui închizãtor. Brusc, ritmul jocului a crescut! În atare condiþii, Griezmann avea sã-ºi treacã în cont o pre-

staþie fenomanalã, în doar
9 minute spulberând mai
toate visurile de mãrire ale
oponentei. Mai întâi (57),
omul lui Atletico a înscris
cu capul dintre înalþii fundaºi irlandezi, dupã o centrare a lui Sagna. A fãcut
apoi dubla (61), când Giroud a deviat cu capul dintre doi adversari, lãsândul singur cu Randolph. În
cele din urmã, Griezmann
a provocat eliminarea lui
Duffy (66), care l-a faultat
din postura de ultim apãrãtor.
Pânã la final, Franþa a
irosit câteva mari ocazii de
3-1, cel mai aproape de a marca fiind
Gignac, care a luat la þintã “transversala”.
În a doua partidã a zilei, Germania
i-a aplicat un scor de neprezentare
Slovaciei. Boateng a deblocat tabela
încã din minutul 8, cu un ºut de la
circa 20 de metri, din prima, în urma
unui corner pe care slovacii nu l-au

respins suficient de departe. Dupã
alte cinci minute, penalty pentru Germania. Skrtel l-a faultat pe Gomez, dar
Ozil l-a evidenþiat pe Kozacik. Totuºi,
pânã la pauzã nemþii aveau sã-ºi asigure un avantaj liniºtitor. Gomez (43)
a fãcut 2-0, finalizând simplu, de la
marginea careului de 6 metri, o pasã
excelentã a lui Draxler, care în prealabil îl ridiculizase pe Kucka. Draxler,
desemnat la final omul meciului, avea
sã-ºi treacã apoi numele ºi pe lista
marcatorilor, cu un voleu frumos, din
suprafaþa de pedeapsã.
În meciul de searã, Belgia, cu Eden
Hazard în zi de graþie, a oferit scorul
de pânã acum al turneului final, 4-0
cu Ungaria. Bãieþii lui Marc Wilmots
au dominat autoritar prima reprizã,
însã n-au marcat decât o datã, prin
fundaºul Alderweireld (10), care l-a
bãtut pe Kiraly cu o loviturã de cap.
În actul secund, maghiarii au ratat
câteva ºanse excelente de a face 1-1,
ºi brusc s-au trezit conduºi cu 0-3. În
doar un minut, Hazard a realizat douã
faze sclipitoare: assist de manual pentru Batshuayi ºi gol de senzaþie, de
la 16 metri, dupã ce a depãºit mai
mulþi adversari. Carrasco, pe
contraatac, a stabilit rezultatul final, unul parcã prea drastic faþã
de cele petrecute în iarbã.

Franþa 2-1 Irlanda
Stadion: “Parc Olympique Lyonnais” – Lyon, spectatori: 56.279.
Au marcat: Griezmann 57, 61 / Brady 2 pen.
Lloris – Sagna, Rami, Koscielny,
Randolph – Coleman, Duffy,
Evra – Matuidi, Kante (Coman 46,
Keogh, Ward – Hendrick, McCarthy
Sissoko 90+3), Pogba – Griezmann,
(Hoolahan 71), Brady – Long, MurGiroud (Gignac 73), Payet. Selecþiophy (Walters 65), McClean (O’Shea
ner: Didier Deschamps.
68). Selecþioner: Martin O’Neill.
Cartonaºe galbene: Kante 27, Rami 44 / Coleman 25, Hendrick 41, Long 72.
Cartonaº roºu: Duffi 66.
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Germania 3-0 Slovacia
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, spectatori: 44.312.
Au marcat: Boateng 8, Gomez 43, Draxler 63.
Neuer – Kimmich, Boateng (HoKozacik – Pekarik, Skrtel, Durica,
wedes 72), Hummels, Hector – KheGyomber (Salata 84) – Hrosovsky,
dira (Schweinsteiger 76), Kroos –
Skriniar, Hamsik – Kucka, Duris (SesOzil, Muller, Draxler (Podolski 72) –
tak 64), Wiess (Gregus 46). SelecþioGomez. Selecþioner: Joachim Low.
ner: Jan Kozak.
Cartonaºe galbene: Kimmich 46, Hummels 67 / Skrtel 13, Kucka 90+1.
Arbitru: Szymon Marciniak.

Ungaria 0-4 Belgia
Stadion: “Municipal” – Toulouse, spectatori: 38.921.
Au marcat: Alderweireld 10, Batshuayi 78, Hazard 79, Carrasco 90+1.
Courtois – Meunier, AlderweiKiraly – Lang, Juhasz (Bode 80),
reld, Vermaelen, Vertonghen –
Guzmics, Kadar – Nagy, Gera (Elek
Nainggolan, Witsel – Mertens
46) – Lovrencsics, Pinter (Nikolics
(Carrasco 70), De Bruyne, Hazard
75), Dzsudzsak – Szalai. Selecþio(Fellaini 81) – Lukaku (Batshuayi
ner: Bernd Storck.
76). Selecþioner: Marc Wilmots.
Cartonaºe galbene: Kadar 34, Lang 47, Elek 61, Szalai 90+2 / Vermaelen
67, Batshuayi 89, Fellaini 90+2.
Arbitru: Milorad Mazic (Serbia).

Sâmbãtã, în primele trei optimi: Elveþia – Polonia 1-1, 4-5
la loviturile de departajare,
Þara Galilor -–Irlanda de Nord
1-0, Croaþia – Portugalia 0-1
(dupã prelungiri).
Program sferturi: Polonia
– Portugalia (30 iunie), Þara Galilor – Belgia (1 iulie), Germania
– Italia/Spania (2 iulie), Franþa
– Anglia/Islanda (3 iulie).

COPA
COPA AMERICA
AMERICA

Argentina pierde în finalã, contra Chile, iar Messi îºi anunþã retragerea din naþionalã
Alþi ºase jucãtori importanþi vor sã-i urmeze exemplul
Naþionala Argentinei a pierdut,
ieri dimineaþã, finala Copei America, ediþia centenarã a competiþiei, dupã un meci cu Chile, decis
la penalty-uri (2-4, 0-0 dupã 120
de minute). Dincolo de amãrãciunea pierderii trofeului, “Pumele”
trebuie sã digere o veste ºi mai
proastã. Starul Barcelonei, Lionel
Messi (29 de ani), ºi-a anunþat
retragerea din naþionalã dupã acest
insucces.
“Cred cã este cel mai bine pentru toatã lumea, pentru mine ºi
pentru cei care îºi doresc asta.
Este o decizie luatã, s-a terminat
pentru mine. Am încercat de atât
de multe ori sã câºtig un trofeu,
dar nu am reuºit”, a declarat Messi

pentru TyC Sports.
“Mai mult decât orice, mi-am
dorit sã câºtig mãcar acest trofeu, dar nu a fost sã fie. Sunt patru finale pierdute de mine, a treia
la rând. E dureros, dar cred cã
pentru mine este imposibil sã câºtig ceva cu echipa naþionalã”, a
mai precizat cãpitanul Argentinei.
Messi a câºtigat 28 de trofee cu
Barcelona, a triumfat de cinci ori
în competiþia pentru Balonul de
Aur, dar la nivel de echipã naþionalã nu a obþinut nimic. A jucat
patru finale, una de Campionat
Mondial în 2014 ºi trei de Copa
America în 2007, 2015 (tot cu
Chile, de asemenea la 11m) ºi 2016.
Finala Copei America din acest

an s-a disputat pe stadionul MetLife din New Jersey (SUA). La
penalty-uri, Messi a executat primul pentru Argentina ºi a ratat
dupã ce ºi Vidal ratase prima execuþie pentru Chile. Biglia a mai
ratat pentru argentinieni, în timp
ce Mascherano ºi Aguero au
transformat. Pentru Chile au marcat Castillo, Aranguiz, Beausejour
ºi Silva. Astfel a câºtigat Chile cea
de-a doua Copa America din istorie, dupã succesul din 2015.
Dupã anunþul lui Messi, alþi ºase
jucãtori importanþi doresc sã-ºi
încheie activitatea la echipa naþionalã. Este vorba despre Aguero,
Mascherano, Higuain, Biglia, Lavezzi ºi Di Maria.
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Alb-albaºtrii au avut momente bune de joc ºi un portar
în zi mare contra campioanei Austriei
Rezultatul obþinut de Universitatea în cel de-al doilea amical din
cantonamentul de varã, un meci nul
contra campioanei Austriei, este
unul remarcabil. Nici prestaþia juveþilor nu a fost una modestã, deºi
au fost destule momente în care
apãrarea a fost depãºitã, iar gazdele ºi-au creat cel puþin 5-6 ocazii uriaºe de gol, printre care ºi douã
ºuturi în barã. În debutul celor
douã reprize, Salzburg putea concretiza din poziþii ideale, dar imprecizia jucãtorilor lui Oscar Garcia
ºi intervenþiile lui Calancea au pãstrat rezultatul ca la început. Cea mai
mare ºansã de gol a oltenilor a fost
ratatã de Ivan, blocat de Stankovic, dar ºi Bancu a avut o oportunitate bunã de a marca, dupã primul sfert de orã de joc.
Prima reprizã a fost una destul
de echilibratã, în ciuda raportului
de ocazii net favorabil lui Red Bull,
craiovenii ripostând printr-o posesie bunã ºi presing avansat, chiar
de la marginea careului advers.
Dupã pauzã a început sã plouã destul de puternic, iar austriecii au
dominat clar, doar spre finalul jocului alb-albaºtrii reuºind sã mai
treacã în jumãtatea adversã.
Calancea a debutat în tricoul
ªtiinþei ºi a fost singurul care a jucat tot meciul, având o prestaþie
excelentã. Dacã ar fi sã judecãm
doar dupã acest joc, am putea spune cã Universitatea ºi-a gãsit înlocuitor pentru Bãlgrãdean, la o jumãtate de an dupã plecarea acestuia, însã nu este suficient doar un
meci, mai ales unul amical, pentru
a ne convinge. Moldoveanul a apãrat în câteva situaþii de „unu la unu”
cu adversarii, a ieºit bine pe centrãri, a fost precis în degajãri ºi a
vorbit mult cu coechipierii.
În apãrare, pe dreapta a fost folosit Briceag, care a avut o atitudine
bunã, dar se vede handicapul „picio-

rului invers”, mai ales când iese din
apãrare, orice pasã cu stângul fiind
spre interior, adicã riscantã. Nu a
apucat sã centreze, probabil ar fi fost
nevoie atunci sã-ºi repoziþioneze mingea. Înlocuitorul lui Briceag, Vlãdoiu, a intrat greu în meci, fiind defazat în câteva rânduri, doar spre final
revenindu-ºi ºi încercând chiar un
ºut de la ,are distanþã, peste poartã.
A surprins negativ prestaþia cãpitanului Vãtãjelu, care a greºit multe
mingi uºoare în defensivã, care s-au
transformat în ocazii pentru adversari. „Vãtã” a fost înlocuit de R. Bogdan, care a pãrut destul de sigur pe
el în apãrare, prompt, dar imprecis
în terenul advers, când a scãpat de
douã ori mingi uºoare de sub control.
Popov a fost decis, destul de
bun, tupeul sãu îi impulsioneazã pe
coechipieri. Kay a greºit în primele minute, dar a fost salvat de Calancea. Acka a fost ºi el ezitant, sub

nu-l favorizeazã. Intrarea lui Mateiu nu a adus un plus de clarviziune
la mijloc. Nici Madson nu pare pregãtit fizic, se descurcã atunci când
este aproape de stoperi, mai sus nu
face faþã. Bancu îºi pãstreazã forma bunã, are aport în ambele faze,
ar trebui sã fie un jucãtor decisiv în
sezonul urmãtor. Ivan a fost cel mai
periculos jucãtor al Craiovei, ºtie ce
sã facã atunci când are mingea,
apare ºi la finalizare, iar multe acþiuni le creazã chiar el. Mãzãrache
nu are ce cãuta la Universitatea Craiova, e bezmetic, nu-l cunoaºte
mingea ºi nici el nu prea o suportã,
a stârnit hohote de râs pe margine
la puþinele faze în care a fost implicat. Petre a jucat puþin, dar pare sã
capete din ce în ce mai multã încredere ºi personalitate în joc. A
avut douã momente bune, la o deposedare în defensivã ºi la o fazã în
jumãtatea adversã. Manea a intrat
în joc pe fondul dominãrii totale a

ternice ºi astfel ne putem forþa limitele. A fost un examen tare, am
încercat sã ne ridicãm la valoarea
adversarului. În prima reprizã am
reuºit sã echilibrãm jocul, numai
cã încã suntem deficitari la finalizare, nu putem sã materializãm
anumite perioade bune de joc. Þinând cont cã în repriza a doua ei
au jucat cu 8-9 titulari, iar noi am
introdus 4-5 juniori, cred cã am
reuºit sã ne descurcãm. Ei au condus jocul în partea secundã pentru
cã au calitate ºi jucãtori de mare

Red Bull Salzburg – Universitatea Craiova 0-0
Red Bull Salzburg: Stankovic - Schwegler (46 Lainer), Miranda (46 Caleta-Car), Sörensen (46
Bernardo), Quintilla (46 Ulmer) - Schlager (46 Laimer, 77 Hwang), Samassekou (46 Upamecano),
Berisha (46 Rzatkowski) - Lazaro (46 Minamino), Gulbrandsen (46 Soriano) - Reyna (46 Dabbur).
Antrenor: Oscar Garcia.
Universitatea Craiova: Calancea – Briceag (55 Vlãdoiu), Popov (73 Hreniuc), Kay (46 Acka), Vãtãjelu (82 R. Bogdan) – Bãluþã (86 Ciocotealã), Screciu (70 Madson), Dumitraº (46 Mateiu), Bancu (77
Petre) – Ivan (77 Jurj), Mãzãrache (46 Manea). Antrenor: Gigi Mulþescu.
prestaþiile din campionatul trecut,
se observã cã a lipsit pânã acum
de la pregãtire. Hreniuc are doar
fizic bun, e rudimentar însã.
La mijloc, Bãluþã fost mai activ
ca de obicei, dar nu a avut realizãri.
Screciu a fost surpriza din primul
„11”: are calitãþi, are dorinþã, are fizic, dar are ºi scãpãri, carenþe la
plasament, lucru firesc însã la cei
17 ani ai sãi. Dumitraº a fost folosit
în cele douã amicale ca stoper ºi ca
închizãtor, dar niciuna dintre poziþii

austriecilor ºi rar s-a întâlnit cu mingea, dar parcã ºi el a acumulat mai
multã încredere ºi forþã, nu mai pare
aºa de firav ca pânã acum.

Mulþescu: „Am achiziþionat
un portar de top”
Gigi Mulþescu a analizat partida
cu Red Bull Salzburg, subliniind
prestaþia lui Calancea: „Sunt bucuros cã avem un asemenea program,
cã jucãm contra unor echipe pu-

valoare, dar ºi în aceste condiþii,
am avut o perioadã în care i-am
þinut în terenul lor ºi asta a însemnat mult pentru moralul juniorilor
care s-au aflat pe teren. Am vãzut
ºi problemele pe care le avem, trebuie sã le îndreptãm. Acest lucru
se poate dacã jucãtorii vor fi mai
autocritici, mai exigenþi cu ei ºi
atunci echipa va arãta din ce în ce
mai bine. De rezultat sunt foarte
mulþumit. Poate cã ei meritau mai
mult, dat fiind câte ocazii au avut.

Numai cã noi am avut un portar în
zi de graþie. Am achiziþionat un
portar de top, de mare valoare.
Este un rezultat pe care poþi sã
construieºti, oferã moral“.
Antrenorul Craiovei a explicat
astfel titularizarea lui Vladimir Screciu: „Pãi ce, valoarea aºteaptã scurgerea anilor? Este un jucãtor care
mi-a arãtat în primul meci lucruri
frumoase, este maturizat atât fizic,
cât ºi tactic mai devreme. A jucat
bine meciul trecut ºi a meritat locul. L-a ajutat ºi situaþia celorlalþi
jucãtori din zona centralã: pe Zlatinski l-am protejat dupã o accidentare, Madson nu este pregãtit la
nivelul echipei ºi am convenit sã
joace la final, 20 de minute, iar
Mateiu a fost destul de reþinut în
primul meci. În aceste condiþii,
Screciu ºi-a câºtigat dreptul de a
juca. Poate sã aibe ºi 16, ºi 40 de
ani, la mine joacã fotbalistul care
meritã, care este în formã“.
Despre meci, antrenorul spaniol
al campioanei Austriei, Oscar Garcia, a declarat: „Am jucat foarte
bine, am dominat clar jocul ºi neam creat 5-6 ocazii mari de gol.
Ne-a lipsit doar golul, dar sunt
mulþumit per total”.
Fundaºul Christian Schwegler
a adãugat: „A fost un meci bun,
contra unor adversari foarte activi. Trebuia sã concretizãm ºansele avute, fiindcã în cupele europene nu vom avea parte de atâtea ocazii”.

„U” Craiova: „V
om acþiona pe cale legalã faþã de oricine
„Vom
va aduce prejudicii de imagine clubului”
Clubul Universitatea Craiova a
emis un comunicat prin care precizeazã cã este singurul în mãsurã
sã poarte numele „Universitatea
Craiova”, prin decizia instanþelor.
Clubul din Bãnie a anunþat cã îi va
acþiona în instanþã pe cei care atribuie numele sãu altor societãþi ºi
astfel aduc prejudicii ºi afecteazã
valorificarea ºi promovarea acestei mãrci.

Iatã comunicatul celor de la
Universitatea Craiova:
„Pentru a nu se mai crea confuzie între diferite SRL-uri falimentare ºi Universitatea Craiova, având în vedere ultimele
articole apãrute în presa sportivã, Clubul de Fotbal „Universitatea Craiova” vã aduce la

cunoºtinþã urmãtoarele:
Prin sentinþa civilã nr. 1351/
12.11.2015 pronunþatã de Tribunalul Bucureºti în dosarul nr.
3734/3/2013, pe care o puteþi
studia în ataºament, Clubul
Sportiv Universitatea Craiova a
anulat toate copiile stemei originale „Universitatea Craiova“,
cunoscutã ºi ca „stema cu leul“.
Prin respingerea apelului,
aceastã hotãrâre a devenit definitivã, executorie ºi obligatorie. În argumentaþia hotãrârii
luate instanþa a reþinut, citãm:
- Fotbal Club U Craiova S.A.,
societate în faliment, nu este
continuatoarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova.
- Clubul Sportiv Universitatea Craiova este înfiinþat în
1948.
- Asociaþia Sportivã Fotbal

Club Universitatea, înfiinþatã în
1994, este o entitate juridicã
nouã, distinctã, fãrã nicio legãturã cu Clubul Sportiv Universitatea Craiova.
- Susþinerea cã Asociaþia
Sportivã Fotbal Club Universitatea Craiova s-a înfiinþat în
1994 ca urmare a normelor impuse de FIFA este falsã.
- Familia Mititelu a înregistrat cu rea credinþã marca Fotbal Club Universitatea Craiova.
- Secþia de fotbal a Clubului
Sportiv Universitatea Craiova
nu s-a reorganizat niciodatã în
Asociaþia Sportivã Fotbal Club
Universitatea Craiova, aceasta
fiind o societate nouã, complet
diferitã.
- Tribunalul reþine cã, în
aceste condiþii, pârâta (Clubul
Sportiv Universitatea Craiova)

are calitate activã ºi interes
pentru a solicita anularea mãrcilor deþinute de familia Mititelu, respectiv Fotbal Club Universitatea Craiova ºi FC Universitatea Craiova pentru rea credinþã, respectiv folosirea fãrã
drept a sintagmei „Universitatea Craiova“.
În acelaºi timp, Clubul Sportiv Universitatea Craiova este
titularul mãrcii „ªtiinþa Craiova“, marcã ce nu a fost contestatã de nimeni.
Ca urmare vã rugãm sã reþineþi urmãtoarele ºi sã acþionaþi
în consecinþã:
Clubul de Fotbal Universitatea Craiova are dreptul exclusiv de utilizare a mãrcii „Universitatea Craiova” ºi este titularul mãrcii „ªtiinta Craiova”, mãrci înregistrate la Ofi-

ciul de Stat pentru Invenþii si
Marci („OSIM”) ºi care beneficiazã de protecþie pe teritoriul
României, în baza art. 36 din
Legea nr. 8/1998.
Denumirea ºi logo-ul „Universiatea Craiova” sunt folosite
si reproduse de diferite publicaþii sau posturi tv, cu referire
la alte entitãþi juridice decât
cele care au dreptul de protecþie conferit de Legea 8/1998.
Ori, aceastã conduitã reprezintã o faptã ilicitã, care prejudiciazã pe titularul si utilizatorul
mãrcii ºi afecteazã valorificarea ºi promovarea acestei
mãrci.
În consecinþã, ne rezervãm
dreptul de a acþiona pe cale legalã faþã de oricine va aduce
prejudicii de imagine clubului
Universitatea Craiova”.

