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- Vreau, Popescule, sã plagiez
ºi eu o lucrare de doctorat. Vãd
cã aºa s-ajunge în funcþii.
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În perioada 27-29
iunie s-a desfãºurat
Evaluarea Naþionalã
pentru absolvenþii celor
opt clase de învãþãmânt
gimnazial. A fost un
demers dificil, au fost
zile „de foc”, în timpul
cãrora atât copiii, cât ºi
pãrinþii au stat cu sufle-
tul la gurã. Judeþul Dolj
se poate mândri cu un
procent de aproape
70% de note peste 5.00
ºi, mai mult de atât, cu
patru medii de 10.00
obþinute de tot atâþia
adolescenþi de la institu-
þii de învãþãmânt diferi-
te: Colegiul Naþional
„Carol I”, ªcolile Gim-
naziale „Alexandru
Macedonski” ºi „Mir-
cea Eliade” din Craiova
ºi ªcoala Gimnazialã
Filiaºi.În total, 88 de
elevi doljeni au obþinut
nota 10 la Matematicã
ºi 14 elevi, nota 10 la
Limba românã.

Lecþia austriacã.Lecþia austriacã.Lecþia austriacã.Lecþia austriacã.Lecþia austriacã.
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Seism politic în Austria. Curtea
Constituþionalã a invalidat, ieri, 1
iulie a.c., rezultatul alegerilor pre-
zidenþiale din 22 mai a.c., câºtigate
de ecologistul Alexander van der
Bellen, de 72 de ani, universitar,
specialist în economie, (50,3%) în
faþa contracandidatului sãu de ex-
tremã dreapta Norbert Hofer, par-
þial handicapat în urma unui acci-
dent de parapantã în 2003 (49,7%).
Motivul? Iregularitãþi multiple în
evaluarea sufragiilor, la votul prin
corespondenþã.

O ºansã pentru revigorarea
natalitãþii

Bani mai mulþiBani mai mulþiBani mai mulþiBani mai mulþiBani mai mulþi
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De ieri a intrat în vigoare Legea
nr. 66/2016 ºi HG nr. 449/2016 prin
care se modificã normele de apli-
care a OUG nr. 111/2010, precum
ºi Ordinul nr. 1099/2016, ce regle-
menteazã situaþia persoanelor afla-
te deja în platã. În Dolj sunt în platã
4.521 de dosare aferente celor pa-
tru categorii de indemnizaþii ºi sti-
mulente sociale pentru familii. Este
una dintre cele mai mari cote de
plãþi sociale pe acest segment din
þarã. Cei mai mulþi beneficiari ai
majorãrii vor primi 1.063 lei.
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Vremea va fi cãlduroasã
în cea mai mare parte a þãrii.
Prognoza meteo pentru weekend

Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare
parte a þãrii, pe arii restrânse canicularã în
vest ºi în sud. Începând cu orele prânzu-
lui disconfortul termic se va accentua, iar
indicele temperaturã-umezealã (ITU) va
atinge ºi depãºi pragul critic de 80 de uni-
tãþi în cea mai mare parte a teritoriului, in-
formeazã ANM.

Sâmbãtã
În þarã. Vremea va fi cãlduroasã în cea

mai mare parte a þãrii, pe arii restrânse ca-
nicularã în vest ºi în sud. Începând cu ore-
le prânzului disconfortul termic se va ac-
centua, iar indicele temperaturã-umezealã
(ITU) va atinge ºi depãºi pragul critic de
80 de unitãþi în cea mai mare parte a terito-
riului. Temperaturile maxime se vor înca-
dra între 27 ºi 35 de grade. Cerul va fi varia-
bil, cu înnorãri temporar accentuate mai
ales dupã-amiaza ºi în prima parte a nopþii.

Vor fi averse ºi cu caracter torenþial, în-
soþite de descãrcãri electrice ºi intensifi-
cãri de scurtã duratã ale vântului, în zone-
le de deal ºi de munte, în Oltenia ºi pe arii
restrânse în restul teritoriului. Izolat, can-
titãþile de apã vor depãºi 25...30 l/mp ºi va
cãdea grindinã. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 12 ºi 24 de grade.

În Bucureºti. Vremea se va menþine cãl-
duroasã, iar disconfortul termic accen-
tuat. Indicele temperaturã-umezealã (ITU)
va atinge ºi chiar depãºi pragul critic de
80 de unitãþi mai ales în centrul oraºului.
Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare
spre searã ºi la începutul nopþii când vor
fi condiþii pentru averse, descãrcãri elec-
trice ºi intensificãri de scurtã duratã ale
vântului. Temperatura maximã va fi de
33...34 de grade, iar cea minimã de 19...21
de grade.

Duminicã
Gradul de instabilitate atmosfericã va fi

în creºtere ºi va cuprinde treptat toate re-
giunile. Vor fi intervale de timp cu înnorãri
temporar accentuate, averse care vor avea
ºi caracter torenþial, descãrcãri electrice,
intensificãri de scurtã duratã ale vântului,
trecãtor ºi cu aspect de vijelie ºi, pe arii
restrânse, cãderi de grindinã. Astfel de
fenomene vor fi mai frecvente ºi pe spaþii
mai extinse, în interiorul arcului carpatic, la
deal ºi la munte, îndeosebi în cursul zilei ºi
în orele serii, iar în restul teritoriului se vor
semnala, cu precãdere seara ºi noaptea.

Local, cantitãþile de apã vor depãºi 20...25
l/mp ºi izolat 40...50 l/mp. Temperaturile
maxime, în scãdere în regiunile vestice, nor-
dice ºi centrale, se vor încadra între 24 ºi
33 de grade, cu cele mai ridicate valori în
Câmpia Românã, unde pe spaþii restrânse
se va atinge ºi depãºi uºor pragul de dis-
confort termic. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 12 ºi 23 de grade.
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‘’România competitivã: un proiect pentru o
creºtere economicã sustenabilã’’ este un do-
cument-strategie al Guvernului care va fi lan-
sat marþi la Palatul Parlamentului. Conform
unui comunicat al Guvernului, documentul
poate fi “îmbunãtãþit” în urma dezbaterilor ºi
consultãrilor publice pentru cã obiectivul Exe-
cutivului este “îmbunãtãþirea formei iniþiale în
vederea obþinerii consensului societal asupra
ariilor prioritare ºi a mãsurilor concrete care
trebuie întreprinse în vederea atingerii obiec-
tivului de creºtere economicã sustenabilã’’.

La evenimentul organizat de Guvernul Ro-

Premierul Dacian Cioloº i-a solicitat minis-
trului Agriculturii, Achim Irimescu, sã pregã-
teascã un plan de mãsuri pentru combaterea
efectelor secetei ce se anunþã în acest an în
România, iar Irimescu solicitã suplimentarea
bugetului cu 30 milioane lei pentru refacerea
sistemului de irigaþii.

Culturile de cereale promit recolte bune în
acest an, însã existã ameninþarea secetei, la fi-
nele anului agricol. Din acest motiv, primul mi-
nistru Dacian Cioloº i-a solicitat titularului de la
Agriculturã un plan ferm în acest sens.

“Avem o mare problemã cu schimbãrile cli-
matice, anul acesta a fost foarte bun, dar, con-
form previziunii meteorologice ar putea sã ur-
meze o perioadã de secetã. În acest sens, pre-
mierul mi-a trasat o sarcinã foarte clarã, sã ve-
dem ce putem face pentru a putea pune siste-
mul de irigaþii în funcþiune. Logica este foarte
clarã: preferãm sã dãm în avans sprijin pentru
irigaþii decât sã plãtim despãgubiri pentru pier-
derile suferite din cauza secetei. Eu sper din tot
sufletul sã se înºele meteorologii noºtri, pentru
cã în iarnã spuneau cã o sã avem o secetã crun-

Preºedintele fondator al UNPR,
Gabriel Oprea, a anunþat, ieri, cã îºi
dã demisia din partid ºi cã va activa
ca senator independent pânã la fi-
nalul acestui mandat, dupã care se
va retrage din politicã.

“În politicã este important sã rã-
mâi fidel propriilor principii. Pe
aceastã idee s-a bazat apariþia
UNPR pe scena politicã. Timp de
aproape 6 ani am condus UNPR res-
pectând aceste principii. La Putere
sau în Opoziþie, am fãcut ceea ce a
fost bine pentru România ºi nu ceea
ce a fost util pentru mine sau pen-
tru partid. UNPR a sprijinit Româ-
nia în ultimii 6 ani ºi a asigurat sta-
bilitate politicã, într-o perioadã eco-
nomicã grea la nivel mondial. UNPR
a susþinut guverne fãrã sã negocie-
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mâniei, prin Ministerul Economiei, vor lua cu-
vântul preºedintele României, Klaus Iohannis,
premierul Dacian Cioloº, guvernatorul Bãncii
Naþionale a României, Mugur Isãrescu, preºe-
dintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad,
viceprim-ministrul Economiei, Costin Borc, mi-
nistrul Mediului, Cristiana Paºca Palmer.

Liderii politici, premierul Dacian Cioloº ºi
guvernatorul Bãncii Naþionale vor merge la în-
ceputul sãptãmânii viitoare la o nouã rundã
de consultãri, pe agendã figurând Brexit ºi pro-
iectul de þarã postaderare în contextul refe-
rendumului din Regatul Unit.

Noua strategie de þarã a României va þine
cont de contextul european, a precizat ºeful
statului. “Acum este momentul sã ne concen-
trãm ºi pe ceea ce urmeazã, dar ºi pe ceea ce
urmeazã în România ºi am spus cã este nevo-
ie de un nou proiect de þarã postaderare. Nu
s-a realizat în preajma anului 2007, nu s-a re-
alizat nici mai târziu. Sigur, acum ne pregãtim
sã serbãm 10 ani de la aderare ºi iatã cã abia
acum începem sã ne punem problema – ºi e
bine cã ne-o punem ºi acum - de elaborare a
unei strategii postaderare”, a subliniat Klaus
Iohannis.

Gabriel Oprea demisioneazã din UNPR ºi se va retrage
din politicã în noiembrie, la finalul mandatului de senator

ze avantaje ºi privilegii. Singurele
condiþii pe care le-am pus partene-
rilor noºtri au fost legate de prote-
jarea drepturilor cetãþenilor români
ºi în special ale militarilor ºi de tra-
tarea cu responsabilitate a tuturor
aspectelor ce þin de Apãrare, Ordi-
ne Publicã ºi Siguranþã Naþionalã.
Pentru a respinge toate scenariile
ireale care se fac în legãturã cu acti-
vitatea mea politicã, vã anunþ cã am
decis ca drumul meu sã se despartã
de cel al UNPR ºi sã devin senator
independent. Am decis, de aseme-
nea, ca la finalul acestui mandat al
Parlamentului sã mã retrag din poli-
ticã”, a scris Gabriel Oprea pe con-
tul sãu de Facebook.

El a afirmat cã va susþine mereu
proiectele ce þin de securitatea naþi-

onalã, îl va susþine pe preºedintele
României în tot ceea ce þine de acest
domeniu ºi, pânã la finalul manda-
tului, va vota acele proiectele eco-
nomice ºi sociale de care societatea
are nevoie. “Pe foºtii mei colegi, alã-
turi de care am fondat UNPR ºi alã-
turi de care am luptat în aceºti 6 ani,
îi voi pãstra în suflet ºi îi asigur cã
în mine vor avea întotdeauna un
prieten. Le urez succes, indiferent
de drumul pe care aleg sã-l urmeze.
Orice ar face ºi în orice proiect poli-
tic s-ar implica, sã nu uite cã misiu-
nea lor este sã facã bine pentru Ro-
mânia ºi pentru români. Vã mulþu-
mesc tuturor ºi fie ca succesul sã
fie de partea celor care îl meritã”, a
adãugat Gabriel Oprea.

Numele lui Gabriel Oprea a apãrut
în contextul negocierilor UNPR-PNL
pentru o eventualã fuziune. Surse din
PNL au declarat pentru MEDIAFAX
cã una dintre condiþiile pentru fuziu-
nea era tragerea pe linie moartã a lui
Oprea întrucât nu corespunde crite-
riilor de integritate.

Pe de altã parte, preºedintele PSD,
Liviu Dragnea, a declarat joi cã i se
pare foarte grav cã preºedintele Io-
hannis s-a întâlnit cu lideri ai UNPR
– printre care ºi Gabriel Oprea – pen-
tru a discuta despre fuziunea aces-
tei formaþiuni cu PNL. ‘’Un senator,
care venit la noi ºi a zis cã nu vrea
sã meargã la PNL, ne-a spus cã dom-
nul Oprea le-a spus cã inclusiv cu
domnul Iohannis a discutat subiec-
tul ãsta. Mi se pare o informaþie care

dacã se dovedeºte a fi adevãratã e
foarte grav. Domnul Oprea, domnul
Steriu ºi domnul Iohannis ar trebui
sã lãmureascã dacã au avut în trei
sau câte doi discuþii pe aceastã temã
pentru cã ar fi o implicare neconsti-
tuþionalã a preºedintelui în viaþa
partidelor’’, a declarat Liviu Drag-
nea înaintea ºedinþei Comitetului
Executiv Naþional (CExN).

Gabriel Oprea a fost trimis în ju-
decatã în luna mai în dosarul în care
fostul ministru al Afacerilor Interne
este acuzat de abuz în serviciu în
legãturã cu achiziþionarea unei ma-
ºini din bugetul DIPI. ”În ziua de 13
iulie 2015, inculpatul Oprea Gabriel,
în calitate de ministru de Interne ºi
ordonator de credite, cu ajutorul
chestorului principal Nicolae Gheor-
ghe ºi a comisarului ºef Pavel Ga-
briel-Nicolae, a dispus suplimenta-
rea cu suma de 410.000 lei a fondu-
rilor pentru cheltuieli operative ale
Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã (DIPI) ºi a aprobat
achiziþia unui autoturism Audi A8,
în scopul declarat al asigurãrii pro-
tecþiei demnitarilor”, au arãtat pro-
curorii într-un comunicat de presã.

Totodatã, DNA a anunþat în fe-
bruarie cã Gabriel Oprea este urmã-
rit penal pentru abuz în serviciu, el
folosind ilegal echipaje ale Poliþiei
Rutiere pentru deplasãri. Consiliul
Naþional de Atestare a Diplomelor
(CNATDCU) are în lucru 10 dosare,
printre care plagiatul fostului vice-
premier Gabriel Oprea.

Ministrul Agriculturii cere suplimentarea bugetului
cu 30 milioane lei pentru finanþarea irigaþiilor

tã în mai ºi iunie, ceea ce nu s-a întâmplat, dar
noi trebuie sã prevenim orice situaþie care afec-
teazã agricultura”, a declarat Irimescu.

El a arãtat cã a fãcut deja o informare în ºedin-
þa de Guvern de marþi cu
privire la situaþia siste-
mului de irigaþii ºi ºi-a
luat angajamentul ca în
douã sãptãmâni sã infor-
meze din nou Executivul,
referitor la mãsurile
concrete.

“Premierul mi-a trasat
sarcinã sã vorbesc cu
ministrul Finanþelor ºi
cu ministrul Energiei
pentru cã printre mãsu-
rile pe care le avem la în-
demânã ar fi umplerea
canalelor de irigaþii ºi
subvenþia la electricita-
te. Calcule preliminare
indicã circa 30 de mili-
oane de lei, bani pe care

trebuie sã îi asigurãm ºi pe care nu îi am în buget
în acest moment, dar sper cã împreunã cu doam-
na ministru sã rezolvãm ºi aceastã problemã”, a
mai spus ministrul Irimescu.
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MIRCEA CANÞÃR
Seism politic în Austria. Cur-

tea Constituþionalã a invalidat,
ieri, 1 iulie a.c., rezultatul alege-
rilor prezidenþiale din 22 mai a.c.,
câºtigate de ecologistul Alexan-
der van der Bellen, de 72 de ani,
universitar, specialist în econo-
mie, (50,3%) în faþa contracan-
didatului sãu de extremã dreap-
ta Norbert Hofer, parþial handi-
capat în urma unui accident de
parapantã în 2003 (49,7%). Mo-
tivul? Iregularitãþi multiple în
evaluarea sufragiilor, la votul
prin corespondenþã. A fost cel
mai strâns scrutin din istoria þã-
rii. Decizia fãrã precedent, care
valideazã recursul depus de par-
tidul FPO al lui Norbert Hofer,
45 de ani, inginer aeronautic,
deschide porþile unui nou scru-
tin ce va fi organizat probabil în
toamnã. Alexander van der Bel-
len câºtigase scrutinul cu 31.000

de voturi, dupã cum s-a oficiali-
zat, însã cu toate acestea nu va
fi investit la 8 iulie a.c., ºi interi-
matul va fi asigurat de preºe-
dintele Camerei inferioare a Par-
lamentului. Cei doi contracandi-
daþi au fost departajaþi de votul
prin corespondenþã. „Alegeri-
le sunt fundamentul demo-
craþiei noastre”, opineazã pre-
ºedintele Curþii Constituþionale,
Gerald Holzinger, în justificarea
unei decizii istorice, de-a drep-
tul, care sperie ºi înaltul cerului
european. Cu alte cuvinte, de-
cizia este destinatã întãririi în-
crederii în statul de drept ºi în
democraþie. Nimeni nu a pier-
dut ºi nimeni nu a câºtigat, mai
ales cã nu au fost diagnostica-
te, se spune, de judecãtorii înal-
tei jurisdicþii a þãrii, fraude sau
manipulãri ale votului. Ancheta
ºi audierile de la Curtea Consti-

tuþionalã au permis, în schimb,
confirmarea faptului cã zeci de
mii de buletine, provenite din
votul prin corespondenþã, au fost
desfãcute la o manierã neregu-
lamentarã, în afara orelor lega-
le, chiar de persoane neabilita-
te, practicã toleratã pânã acum.
Dupã cum ne reamintim, votul
prin corespondenþã a generat,
recent, ºi la noi destule contro-
verse, pornindu-se tocmai de la
„complicaþiile” care pot apãrea.
Norbert Hofer, un inginer aero-
nautic, cum spuneam, a eºuat de
justeþe sã devinã primul ºef de
stat european, din partea unei
formaþiuni de extremã dreapta.
A pozat în „lupul deghizat în
oaie”, apropiat fiind, la un mo-
ment dat, de Jorg Haider, me-
diaticul ºef al þãrii, lider al ex-
tremei drepte. Cu 35% din vo-
turi, faþã de 21,3%, cât adiþio-

nase adversarul sãu, Norbert
Hofer, în absenþa unor contra-
candidaþi de anvergurã – con-
servatori, social-democraþi – eli-
minaþi din primul tur, nu a avut o
misiune imposibilã în turul se-
cund. Austria pãrea predestinatã
sã devinã un teren de antrena-
ment al extremei drepte, al eu-
roscepticilor de la Budapesta,
Praga sau Varºovia. În campa-
nia electoralã s-a discutat acerb
de schimbarea frontierelor în
sânul UE, prin referendum, do-
rindu-se realipirea Tirolului de
sud, a cãrui populaþie germano-
filã ºi-ar dori aºa ceva. Cu o cotã
de simpatie superioarã celei a
adversarului sãu, graþie electo-
ratului tânãr, Norbert Hofer, ex-
primând ºi o ostilitate la imi-
granþi, deºi Austria a refuzat
cotele afectate, lucrurile pãreau
într-o turnurã îngrijorãtoare. S-

a mai reamintit ºi faptul cã ace-
laºi Norbert Hofer votase contra
aderãrii Austriei la UE, în 1994.
Diferenþa între votul la urne (52/
48) ºi votul prin corespondenþã
(37,5/62,5) este una surrealistã.
Rezultatul pare sovietic. Cu toate
acestea ministerul de interne a
reuºit performanþa ca într-o loca-
litate participarea sã fie de 146%.
Problema aparent secundarã la
decizia Curþii Constituþionale aus-
triece este însã alta: incertitudini-
le care planeazã asupra corecti-
tudinii votului prin corespondenþã.
Ceea ce nu ne poate fi indiferent,
mai ales cã nu puþine îndoieli au
fost exprimate, în timpul dezbate-
rilor, dar ºi dupã ce normele de
aplicare a Legii votului prin cores-
pondenþã – promulgatã la 20 no-
iembrie 2015 – au fost fãcute pu-
blice la 18 februarie a.c. de ac-
tualul Guvern.

În cadrul Protocolului de cooperare pentru pre-
venirea ºi combaterea evaziunii fiscale în dome-
niul depozitãrii ºi comercializãrii produselor ce-
realiere ºi a produselor de panificaþie se va desfã-
ºura acþiunea tematicã a Ministerului Sãnãtãþii nr.
32384/13.01.2014, în lunile iulie ºi august a.c.,
efectuându-se controale în Craiova ºi judeþul Dolj.

De asemenea, se va verifica dacã sunt respec-
tate prevederile legale privind funcþionarea unitã-
þilor de alimentaþie publicã (restaurante, baruri,
terase de alimentaþie publicã sau grãdini de varã,
catering, fast-food, pizzerii) din municipiul Cra-
iova ºi oraºele aferente judeþului Dolj, inclusiv
zonele de agrement.

Controale se vor desfãºura ºi în unitãþile de
desfacere a produselor alimentare în unitãþile exis-
tente pe raza municipiului Craiova ºi a judeþului

Controale de varã ale DSP DoljControale de varã ale DSP DoljControale de varã ale DSP DoljControale de varã ale DSP DoljControale de varã ale DSP Dolj

Dolj, inclusiv a celor amenajate cu caracter pro-
vizoriu, cu ocazia evenimentelor festive, organi-
zate pe perioada sezonului estival. În aceastã pe-
rioadã va fi verificatã ºi modalitatea în care se
respectã conformitãþile apelor de îmbãiere din
zonele naturale neamenajate, amenajate ºi din ba-
zinele de înot, piscine ºi ºtranduri.

Acþiuni de control vor fi ºi în unitãþile de tu-
rism. Totodatã, inspectorii din cadrul DSP vor
viza în aceastã perioadã respectarea ºi aplicarea
de angajatori a prevederilor OUG 99/2000, pri-
vind mãsuri specifice perioadelor cu temperaturi
extreme, pentru protecþia persoanelor încadrate
în muncã ºi respectarea prevederilor OMS 1168/
2008, în situaþii de urgenþã determinate de perioa-
dele caniculare.

RADU ILICEANU

Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) Dolj a anunþat cã, în vederea asigurãrii siguranþei
alimentare ºi a protejãrii sãnãtãþii populaþiei, inspectorii din cadrul Compartimentului
ICFRMVM vor efectua în perioada sezonului estival o serie de acþiuni de control.

Importanþa diagnosticului precoce al bolilor rare ºi
al accesului la tratamente inovative care pot îmbunã-
tãþi considerabil calitatea vieþii atât a pacienþilor cu
boli rare, cât ºi  a familiilor acestora, este capitalã.

În domeniul bolilor rare, Uniunea Europeanã a or-
ganizat un apel pentru accesare de fonduri având
drept scop înfiinþarea de Reþele Europene de Refe-
rinþã. Îndeplinind prevederile legale specificate în
Directiva 2011/24/UE privind asistenþa medicalã
transfrontalierã, orice grup alcãtuit din 10 furnizori
de sãnãtate din care 8 din þãrile membre UE pot apli-
ca pânã la finalul apelului cu o propunere de înfiinþa-
re de Reþea Europeanã de Referinþã într-o anumitã
zonã de expertizã medicalã.

Sprijin pentru acordarea de servicii
înalt specializate

Reþele Europene de Referinþã se bazeazã pe parti-
ciparea voluntarã a furnizorilor de servicii de sãnã-

Spitalele, invitate sã se afiliezeSpitalele, invitate sã se afiliezeSpitalele, invitate sã se afiliezeSpitalele, invitate sã se afiliezeSpitalele, invitate sã se afilieze
Reþelei Europene pentru boli rareReþelei Europene pentru boli rareReþelei Europene pentru boli rareReþelei Europene pentru boli rareReþelei Europene pentru boli rare

Pânã în pre-
zent, 32 de
scrisori de reco-
mandare au fost
eliberate pentru
unitãþile sanita-
re care ºi-au
exprimat intere-
sul ºi doresc sa
se afilieze Reþe-
lelor Europene
de Referinþã
pentru boli rare
sau sã participe
la procesul de
depunere a
declaraþiilor de
interes pentru
accesarea de
fonduri.

tate din þãrile membre UE ºi au ca scop creºterea
accesibilitãþii pacienþilor la asistenþã medicalã înalt
specializatã, încurajarea cooperãrii  în domeniul
asistenþei medicale la nivel european, urgentarea
diagnosticului ºi îmbunãtãþirea tratamentului în do-
meniile medicale unde expertiza este insuficientã.

De asemenea, acestea vor ajuta statele membre
cu un numãr mic de pacienþi cu acelaºi diagnostic
sã ofere servicii înalt specializate, sã creascã viteza
de difuziune a inovaþiilor în medicinã ºi a tehnolo-
giilor de vârf în sãnãtate ºi sã serveascã drept punc-
te focale pentru educaþie medicalã ºi cercetare, ri-
dicând astfel  asistenta medicalã la un nou nivel.

Procesul de depunere a declaraþiilor de interes
pentru constituirea de Reþele Europene de Refe-
rinþã are loc în douã etape, urmând ca pânã pe 22
iulie a.c., sã se desfãºoare pentru Reþele Europe-
ne de Referinþã care nu solicitã finanþare.

RADU ILICEANU
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, trei doljeni au fost reþinuþi
pentru 24 de ore, în cursul zilei de
joi, în urma unor descinderi fãcu-
te în localitãþile Coºoveni ºi Câr-
cea. Este vorba despre Ionuþ Mi-
hai, de 21 de ani, din Coºoveni,
Elvis Ciandîr, de 19 ani, ºi Artur
Mihai, de 31 de ani, ultimii doi din
Cârcea. Din cercetãrile poliþiºtilor
Serviciului de Investigare a Crimi-
nalitãþii  Economice Dolj, efectua-
te sub coordonarea procurorilor
din cadrul Parchetului de pe lângã

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii din cadrul Serviciu-
lui Arme, Explozivi, Substanþe Pe-
riculoase ºi Secþiei 2 Poliþie Ruralã
Breasta, însoþiþi de luptãtorii de
Serviciul de Acþiuni Speciale, au
descins, ieri-dimineaþã, la domici-
liul lui Cosmin ª., de 30 de ani, din
comuna Breasta, judeþul Dolj, de-
spre care aveau indicii cã deþine o
armã de foc, fãrã drept. 

În urma percheziþiei, poliþiºtii au
identificat ºi ridicat în vederea con-
fiscãrii un pistol cu glonþ,
cal.7,65mm; 22 de cartuºe cu glonþ
de acelaºi calibru, dar ºi un dispo-
zitiv adaptat diminuãrii zgomotu-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
soluþionat, joi, 30 iunie a.c., pro-
cesul inginerului George ªtefan
Moþãþeanu, angajat al Companiei de
Apã Oltenia, arestat preventiv în
luna iulie 2015 ºi plasat sub con-
trol judiciar în septembrie, dupã ce
a fost prins cu 1.000 de euro
ºpagã. Instanþa l-a gãsit vinovat de
luare de mitã ºi l-a condamnat pe
Moþãþeanu la 3 ani de închisoare
cu suspendare ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii:

 „Condamnã pe inculpatul
Moþãþeanu George ªtefan la pe-
deapsa de 3 ani închisoare. Dis-
pune suspendarea executãrii pe-
depsei sub supraveghere pe dura-
ta termenului de încercare de 3 ani,

Armã de foc descoperitã
în urma unei descinderi la Breasta

TTTTTrei doljeni arestaþi pentru o evaziunerei doljeni arestaþi pentru o evaziunerei doljeni arestaþi pentru o evaziunerei doljeni arestaþi pentru o evaziunerei doljeni arestaþi pentru o evaziune
de peste 1 milion de leide peste 1 milion de leide peste 1 milion de leide peste 1 milion de leide peste 1 milion de lei

Trei doljeni, cu vârste între 19 ºi 31 de
ani, au fost arestaþi preventiv pentru 30
de zile în baza mandatelor emise ieri, pe
numele lor, de Tribunalul Dolj, fiind acu-

zaþi de sãvârºirea infracþiunilor de eva-
ziune fiscalã ºi folosirea cu rea credinþã
a creditului societãþii. Cei trei au creat
un prejudiciu de 1,2 milioane lei.

Tribunalul Dolj, a rezultat faptul cã,
în perioada noiembrie 2014 – iulie
2015, unul dintre suspecþi, în cali-
tate de asociat ºi administrator al SC
Nar System Impex SRL Coºoveni,
firmã având ca obiect de activitate
comercializarea deºeurilor de fier ºi
aluminiu, a creat împreunã cu alt
suspect un circuit economic frau-
dulos, înregistrând în evidenþa con-
tabilã documente ce nu au avut la
bazã operaþiuni reale ºi legale sus-
trãgându-se astfel de la plata impo-
zitului pe venitul din alte surse.

 „Totodatã, reprezentanþii so-
cietãþii comerciale au retras în în-
tregime contravaloarea deºeurilor
comercializate folosind cu rea cre-
dinþã bunurile ºi creditul de care
se bucura societatea în interes pro-
priu. Prin activitatea infracþiona-
lã cei trei inculpaþi, din localitãþi-
le Cârcea ºi Coºoveni, au prejudi-
ciat bugetul consolidat al statului
cu suma de 1.202.950 lei. Suspec-
þii au fost încarceraþi în Centrul
de Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj
ºi urmeazã  sã fie prezentaþi la

Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj cu propunere de sesizare a
judecãtorului de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Tribunalului Dolj
în vederea emiterii mandatelor de
arestare preventiv pe o perioadã de
30 de zile. Cei trei doljeni sunt cer-
cetaþi pentru sãvârºirea infracþiu-

nilor de evaziune fiscalã ºi folosi-
rea cu rea credinþã a creditului so-
cietãþii”, ne-a declarat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã,
cei trei au fost prezentaþi Tribuna-
lului Dolj, care a dispus arestarea
lor pentru 30 de zile.

Ieri-dimineaþã, în urma unei percheziþii efectuate în baza autoriza-
þiei emise de magistraþi, poliþiºtii doljeni au gãsit la locuinþa unui

bãrbat de 30 de ani, din comuna Breasta, un pistol cu glonþ, cal. 7.65 mm
ºi 22 de cartuºe. Când s-a trezit cu mascaþii la uºã, bãrbatul a

aruncat pistolul pe geam, în iarbã, de unde l-au ridicat oamenii legii.

lui. Când i-au bãtut mascaþii la uºã,
bãrbatul a aruncat pistolul pe geam,
în iarbã, însã oamenii legii l-au gã-
sit. „Din investigaþiile efectuate s-
a stabilit cã bãrbatul deþinea în
mod ilegal arma ºi cartuºele, în
cauzã fiind întocmit dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comi-
terii infracþiunilor de nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþii-
lor ºi contrabandã calificatã. In-
vestigaþiile continuã pentru a se
stabili circumstanþele în care per-
soana în cauzã a intrat în posesia
armei de foc”, a precizat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Închisoare cu suspendare pentru inginerulÎnchisoare cu suspendare pentru inginerulÎnchisoare cu suspendare pentru inginerulÎnchisoare cu suspendare pentru inginerulÎnchisoare cu suspendare pentru inginerul
ºpãgar de la Compania de Apã Olteniaºpãgar de la Compania de Apã Olteniaºpãgar de la Compania de Apã Olteniaºpãgar de la Compania de Apã Olteniaºpãgar de la Compania de Apã Oltenia

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condamnat, joi, pe
George ªtefan Moþãþeanu, inginerul Companiei de Apã
Oltenia prins, anul trecut, în flagrant, cu 1.000 de euro
ºpagã pe care o ceruse administratorului unei societãþi,
la 3 ani de închisoare cu suspendare ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii. Hotãrârea nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

stabilit de instanþa potrivit dispo-
ziþiilor art. 92 CP. (...) Inculpatul
Moþãþeanu George-ªtefan va
presta pe parcursul termenului de
încercare o munca neremunerata în
folosul comunitãþii pe o perioada
de 60 zile la Primãria Comunei
Bucovãþ , care urmeazã a fi stabi-
litã de Serviciul de Probaþiune
Dolj. Obligã inculpatul la plata
sumei de 1200 lei cheltuieli judi-
ciare statului. Cu apel. Pronunþa-
tã în ºedinþa publicã de la
30.06.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.  

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în a doua jumãtate a
lunii februarie 2015, George ªte-

fan Moþãþeanu, inginer în cadrul
Companiei de Apã Oltenia Craio-
va, i-a pretins denunþãtorului Bã-
lan Mihai, administrator al unei
societãþi comerciale din Craiova,
suma de 1.000 euro pentru aviza-
rea favorabilã a fiºei tehnice nece-
sare emiterii autorizaþiei de con-
struire privind edificarea unor con-
strucþii cu destinaþie comercialã
(douã chioºcuri), pe un teren fo-
losit de denunþãtor în baza unui
contract de comodat, situat în Cra-
iova. Administratorul nu i-a dat
banii la momentul respectiv, însã
nici n-a reuºit sã obþinã avizele ºi,
întrucât începuse sã intre în crizã
de timp, în luna iunie l-a denunþat
pe Moþãþeanu.

Pe 18 iunie s-a constituit dosar
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, procurorii împreunã cu ofi-
þerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi cu suportul de spe-
cialitate al SRI Dolj au stabilit cã
cele povestite de denunþãtor se
confirmã, astfel cã a fost pus la
cale flagrantul. Joi, 23 iulie 2015,
denunþãtorul ºi inginerul Compa-

niei de Apã Oltenia s-au în-
tâlnit la o terasã din centrul
municipiului Craiova ºi,
dupã ce aºteptase degeaba
luni de zile, Moþãþeanu s-a
arãtat dispus sã-i remitã de-
nunþãtorului avizul favora-
bil din partea C.A.O. Craio-
va, chiar din seara zilei de
23.07.2015, fiind motivat
de perspectiva primirii su-
mei de 1.000 euro solicitatã
anterior.

Dupã ce a încasat ºpaga,
George ªtefan Moþãþeanu a
fost „sãltat” ºi dus la sediul
Parchetului pentru audieri,
a fost reþinut pentru 24 de
ore, iar o zi mai târziu a fost
arestat preventiv, fiind pla-
sat sub control judiciar pe
16 septembrie 2015.



cuvântul libertãþii / 5sâmbãtã, 2 iulie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Sancþiuni ºi contra-sancþiuni ºi despre niºte învãþãturi uitate…Sancþiuni ºi contra-sancþiuni ºi despre niºte învãþãturi uitate…Sancþiuni ºi contra-sancþiuni ºi despre niºte învãþãturi uitate…Sancþiuni ºi contra-sancþiuni ºi despre niºte învãþãturi uitate…Sancþiuni ºi contra-sancþiuni ºi despre niºte învãþãturi uitate…
Nu-mi amintesc sã fi citit undeva un bi-

lanþ al pierderilor pe care UE, în totalitatea
ei, ori fiecare dintre cele 27 de þãri care o
compune, le-au suportat de pe urma deci-
ziei sancþiunilor iniþiate ºi aprobate la Bru-
xelles împotriva Rusiei ºi ale contra-sancþi-
unilor acesteia.

De cealaltã parte, indicii au mai circulat,
atât de la nivelul, probabil „selectiv” dictat de
Kremlin, cât ºi din surse externe. Necesare
ori nu, dar neîndoielnic de o naturã politicã
nedisimulatã de nimeni, sancþiunile de ordin
comercial adoptate ca rãspuns al UE (ºi al
SUA, dacã nu cumva chiar în umbra iniþiati-
vei acestora din urmã) au avut ca resort am-
pla ºi rapida anexare a Crimeii. Nu intru în
detalii de naturã istoriograficã, nu acesta e
resortul demersului, controversele de acest
gen sunt multiple ºi ele aliniazã pãrþile de o
parte ºi de alta cu argumente reduse, de obi-
cei, la un negaþionism departe de a fi convin-
gãtor nici pentru unii nici pentru alþii.

Ceea ce a rãmas într-un echivoc compa-
rabil, din anumite puncte de vedere cu tzu-
nami – cel puþin la nivel mediatic – indus în

Cui prodest?Cui prodest?Cui prodest?Cui prodest?Cui prodest?

aceste zile de rezultatul referendumului bri-
tanic este tocmai suma efectelor la nivelul
economiilor din þãrile euroatlantice ºi, fireº-
te, din Rusia.

Dimensiunea unui bilanþ de nivel catas-
trofic începe sã iasã la ivealã: deocamdatã
fragmentar, nu însã ºi izolat, adicã în anu-
mite state ºi în anumite sectoare ale unor
economii occidentale care au început sã acu-
ze, zgomotos, în stradã, continuarea sancþi-
unilor în baza declicurilor propriilor interese
ºi a pierderilor resimþite îndeosebi în sânul
unor entitãþi asociative ºi, desigur, individuale.

Aºa s-a întâmplat zilele trecute, în Italia,
în regiunea Veneto, consideratã, alãturi de
Lombardia ºi de Piemonte, plãmânul indus-
trial ºi agricol al întregii Peninsulei. Iar tonul
l-au dat nu industriaºii, adicã nu clasa mun-
citoare devenitã de-acum Istorie, ci miile de
agricultori, iniþiind un masiv protest, la Ve-
rona, pe care l-au anunþat ca fiind doar în-
ceputul unor manifestãri de amploare.

Totul se petrece însã pe fondul apariþiei
unor analize de ansamblu ale economiei ita-
liene de pe urma impunerii sancþiunilor con-

tra Rusiei: cca 4 miliarde de euro în doi ani,
pe un total aproximativ, în care nu intrã pier-
derile unor asociaþii, în special agricole, în-
deosebi cele ale viticultorilor care începuse-
rã, cu douã decenii în urmã, masive expor-
turi ale vinurilor lor atât de cãutate ºi de gusta-
te în Þara votcii.

Inutil de subliniat cã pierderile – ºi între-
gul blocaj al circuitului de mãrfuri într-o lume
ce se declarã, în logica dezgheþului de la fi-
nalul trecutului secol, liberã, nu doar pentru
persoane – se datoreazã setului de sancþiuni
pe care Moscova le-a adoptat ca rãspuns la
amplul embargou al Occidentului.

În Italia, doar în 2015 exporturile Italiei
cãtre Rusia au înregistrat un deficit de 34 la
sutã ºi dacã agricultura a pierdut 600 mili-
oane de euro pentru un sector într-o conti-
nuã cãutare de pieþe de desfacere cifra e
consideratã catastrofalã.

Chiar ºi în primele ºase luni ale anului în
curs pierderile, în loc sã se diminueze ca
urmare a unor iniþiative pro domo sua pe care
premierul Matteo Renzi ºi le-a asumat, în
ciuda opoziþiei unor cancelarii occidentale în

baza unor vizite repetate la Kremlin de unde
ultima oarã s-a întors cu un acord de libera-
lizare a schimburilor în valoarea de un mili-
ard de euro, s-au deteriorat.

În ce priveºte revolta agricultorilor din
Veneto, nu-i lipsit de importanþã cã ea e co-
ordonatã de Coldiretti (Confederaþia Naþio-
nalã a Cultivatorilor Direcþi), fondatã în 1944
ºi care numãrã 1,6 milioane de membri.

Care nu sunt, cum s-ar crede, doar „di-
recþi”, adicã individuali, ci, la rândul lor, or-
ganizaþi în ferme mai mici, mijlocii ori mai
mari, mergând de la zeci la sute de membri.
Bine organizaþi de-a lungul a peste o jumãta-
te de secol, cu 19 federaþii regionale, 97 fe-
deraþii interprovinciale ºi 724 de Birouri Zo-
nale, ca ºi aproape 6000 de secþii comunale,
o astfel de confederaþie, în fapt un veritabil
sindicat, reprezintã una dintre cele mai pu-
ternice organizaþii de profil din Europa. Iar
faptul cã nimeni nu se sperie de „cuvântul”
de cooperaþie – ori de cooperativã, agricolã,
fireºte – ar fi trebuit sã ne dea de gândit ºi
nouã de-a lungul imposibilei tranziþii din care
nu reuºit sã ieºim.

Acþiunea s-a desfãºurat la nivel
naþional, poliþiºtii acþionând în sis-
tem integrat, pentru verificarea le-
galitãþii activitãþii de transport pu-
blic de persoane ºi prevenirea ºi
combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente rutiere.
Poliþiºtii rutieri au urmãrit verifi-
carea modului cum sunt respecta-
te normelor legale ce reglementea-
zã activitatea de transport public
de persoane de cãtre operatorii de
transport în scopul reducerii victi-
mizãrii prin accidente rutiere în
care sunt implicate vehicule desti-
nate transportului rutier public de
persoane.

Astfel, în doar câteva ore, oa-
menii legii au verificat aproape 500
de autovehicule, iar în urma nere-
gulilor constatate au aplicat 53 de
sancþiuni contravenþionale trans-
portatorilor, în valoare de peste 31
000 lei.  De asemenea, poliþiºtii au
reþinut, în vederea suspendãri drep-
tului de a conduce, 3 permise de

Astfel, 26 de pompieri mili-
tari din cadrul ISU Dolj au fost
delegaþi sã acþioneze, din data
de 28 iunie a.c., cu bãrci de sal-
vare ºi motopompe, pentru spri-
jinirea echipajelor de interven-
þie din cadrul ISU Caraº-Seve-
rin. Pompierii militari doljeni au

Razie rutierã printreRazie rutierã printreRazie rutierã printreRazie rutierã printreRazie rutierã printre
transportatorii de persoanetransportatorii de persoanetransportatorii de persoanetransportatorii de persoanetransportatorii de persoane

Zeci de poliþiºti rutieri s-au aflat pe drumurile din
judeþul Dolj, ieri, în cadrul unei acþiuni preventive

pentru creºterea gradului de siguranþã rutierã. În doar
câteva ore, oamenii legii au verificat 500 de autovehicu-

le ºi au aplicat amenzi de peste 31.000 lei.

conducere ºi au retras 4 certifica-
te de înmatriculare. Acþiunea va
continua, iar în atenþia poliþiºtilor
rutieri se vor afla conducãtorii auto
care calcã mai mult decât trebuie
pedala de acceleraþie, încãlcând
regimul legal de vitezã.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii ru-
tieri l-au depistat pe Florea B., de
40 de ani, din comuna Gângiova,
în timp ce conducea un microbuz,
desfãºurând activitãþi de transport
public de persoane, pe D.J. 561-
în oraºul Segarcea, iar în urma tes-
tãrii alcoolscopice a conducãtoru-
lui auto a rezultat o concentraþie
de 0,21 mg/l alcool pur în aerul
expirat. „Doljeanul a fost sancþi-
onat cu amendã în cuantum de
1.125 lei ºi i s-a reþinut permisul
de conducere în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce pentru
90 de zile”, a declarat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN

Intervenþii ale pompierilor militari doljeniIntervenþii ale pompierilor militari doljeniIntervenþii ale pompierilor militari doljeniIntervenþii ale pompierilor militari doljeniIntervenþii ale pompierilor militari doljeni
În urma inundaþiilor

produse de ploile torenþiale
din ultimele zile, din judeþul
Caraº-Severin, pompierii
militari din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj au sãrit în
sprijinul colegilor, pentru
înlãturarea efectelor
dezastruoase ale fenome-
nelor meteorologice ºi
hidrologice.

intervenit în localitãþile ªoºdea
ºi Borºea, pentru evacuarea lo-
calnicilor, a bunurilor materiale
ºi apei din gospodãrii. ªi în
acest moment cadrele ISU Dolj
continuã sã acþioneze cot la cot
cu colegii din Caraº, a anunþat
ISU Dolj.

Incendiu puternic la Rojiºte
Însã nici la nivel local ISU Dolj

nu este ferit de evenimente, ca-
drele unitãþii intervenind în ultimele
24 de ore în 30 de cazuri pentru
acordarea asistenþei medicale de
urgenþã, o intervenþie descarcera-
re ºi opt intervenþii pentru stinge-
rea unor incendii. Din cele opt in-
cendii, cinci au fost la vegetaþie
uscatã, iar trei la locuinþe particu-
lare. Cel mai grav eveniment s-a
produs ieri-dimineaþã, în jurul orei
3.00, în satul Tâmbureºti, comu-
na Rojiºte, unde casa unui local-
nic a luat foc. Trei autospeciale
de la Detaºamentul 2 Pompieri
Craiova au fost trimise la faþa lo-
cului, pompierii militari constatând
cã incendiul se manifesta la casa
de locuit ºi anexele învecinate.

Dupã câteva ore de luptã cu flã-
cãrile, incendiul a fost lichidat, lã-
sând în urmã însemnate pagube
materiale. Au ars acoperiºul casei,
confecþionat din lemn cu învelitoa-
re din þiglã, douã anexe gospodã-
reºti (adãposturi animale), dar ºi
circa 12 tone de furaje. Din pri-
mele cercetãri ale specialiºtilor ISU
Dolj a rezultat drept cauzã proba-
bilã a incendiului un scurtcircuit.

CARMEN ZUICAN
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Normele de aplicare a acordã-
rii concediului ºi indemnizaþiei pen-
tru creºterea copilului (CICC) au
fost aprobate în ºedinþa Guvernu-
lui din data de 22 iunie 2016 prin
Hotãrârea Guvernului nr. 449/
2016, publicatã în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I nr. 473/
24.06.2016. Suplimentar, pentru
procedura de reluare a concediu-
lui în cazul persoanelor cu drep-
turi stabilite anterior datei de 1 iu-
lie 2016 au fost aprobate Instruc-
þiuni, prin Ordinul MMFPSPV nr.
1099/2016, publicate în Monito-
rul Oficial al României, Partea I
nr. 474/24.06.2016. Toate norme-
le sus-amintite au intrat, de ieri,
în vigoare.

Condiþii pentru a primi
indemnizaþia

Persoanele care, în ultimii 2 ani
anteriori datei naºterii copilului,
adopþiei, încredinþãrii în vederea
adopþiei, plasamentului sau tutelei,
au realizat timp de 12 luni venituri
supuse impozitului, beneficiazã de
concediu pentru creºterea copilu-
lui în vârstã de pânã la 2 ani, res-
pectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap, precum ºi de o indem-
nizaþie lunarã. Cererile pentru soli-
citarea unui drept nou ºi actele
doveditoare pentru acordarea in-
demnizaþiei de creºtere a copilului/
stimulentului de inserþie/sprijinului
lunar ºi alocaþiei de stat pentru co-
pii se depun, în continuare, la pri-
mãrie de domiciliu sau reºedinþã a
solicitantului.

Stimulent de inserþie în muncã
Conform noilor reglementãri,

începând cu 1 iulie 2016, pãrinþii
care depun pentru prima datã o
cerere pentru concediu ºi plata in-
demnizaþiei pentru creºterea co-
pilului pot opta pentru acordarea

O ºansã pentru revigorarea natalitãþii

Bani mai mulþi pentru creºterea copiilorBani mai mulþi pentru creºterea copiilorBani mai mulþi pentru creºterea copiilorBani mai mulþi pentru creºterea copiilorBani mai mulþi pentru creºterea copiilor
De ieri a intrat în vigoare Legea nr. 66/2016 ºi HG nr.

449/2016 prin care se modificã normele de aplicare a
OUG nr. 111/2010, precum ºi Ordinul nr. 1099/2016, ce
reglementeazã situaþia persoanelor aflate deja în platã.
În Dolj sunt în platã 4.521 de dosare aferente celor pa-
tru categorii de indemnizaþii ºi stimulente sociale pen-
tru familii. Este una dintre cele mai mari cote de plãþi
sociale pe acest segment din þarã. Cei mai mulþi benefi-
ciari ai majorãrii vor primi 1.063 lei.

concediului ºi indemnizaþiei afe-
rente pentru o perioadã de 2 ani ºi
apoi, dacã doresc reluarea activi-
tãþii, pot sã depunã cerere numai
pânã la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 1 an ºi 10 luni înce-
pând cu data de 1 iulie 2016, pen-
tru acordarea stimulentului de in-
serþie pânã la împlinirea de cãtre
copil a vârstei de 3 ani.

Pãrinþii care se aflã în conce-
diul pentru creºterea copilului în
vârstã de pânã la 1 an, plata in-
demnizaþiei lunare, stimulent de
inserþie/concediu fãrã platã de-
pun cerere pentru prelungirea/

reluarea concediului de creºtere
a copilului ºi a plãþii indemniza-
þiei lunare oricând pânã la împli-
nirea de cãtre copil a vârstei de
2 ani, drepturile fiind reluate de
la data depunerii cererii. Persoa-
nele care doresc reluarea con-
cediului ºi a indemnizaþiei afe-
rente începând cu drepturile lu-
nii iulie 2016 vor depune cere-
rea în perioada 1 iulie – 1 au-
gust 2016.

Atenþie la termene
Reluarea drepturilor de conce-

diu ºi plata indemnizaþie lunare pen-
tru creºterea copilului se fac înce-
pând cu luna iulie 2016, dacã ce-
rerea ºi actele doveditoare se de-
pun în perioada 1 iulie – 1 august
2016, inclusiv.  Cei care depun
cerere în perioada 1 iulie – 22 iulie
2016 pentru prelungirea sau relua-
rea concediului de creºtere a copi-
lului ºi plata indemnizaþiei lunare vor
putea beneficia de plata drepturi-
lor aferente lunii iulie 2016 în luna
august 2016. Persoanele care de-
pun cerere în perioada 23 iulie – 1

august 2016 pentru prelungirea sau
reluarea concediului de creºtere a
copilului ºi plata indemnizaþiei lu-
nare vor putea beneficia de plata
drepturilor aferente lunii iulie 2016
în luna septembrie 2016.

Dacã cererea ºi actele dovedi-
toare se depun începând cu data
de 2 august 2016, plata indemni-
zaþiei pentru creºterea copilului se
face începând cu data depunerii
cererii, pentru perioada rãmasã

pânã la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani
în cazul copilului cu handicap.
Cererile noi pentru acordarea in-
demnizaþiei lunare pentru creºte-
re a copilului, a stimulentului de
inserþie, a sprijinului lunar ºi a
alocaþiei de stat pentru copii (îm-
preunã cu actele doveditoare) se
depun în continuare la primãria
localitãþii de domiciliu.

La cei în platã, indemnizaþia
creºte din oficiu

Pãrinþii, care se aflã în conce-
diul pentru creºterea copilului în
vârstã de pânã la 2 ani, nu trebu-
ie sã depunã cerere pentru pre-
lungirea/reluarea concediului de
creºtere a copilului ºi a plãþii in-
demnizaþiei lunare.

Pentru aceste persoane modifi-
carea cuantumului indemnizaþiei
lunare aferente se realizeazã din
oficiu, pe baza documentelor care
au stat la baza acordãrii dreptului.
Pentru persoanele aflate în plata sti-
mulentului de inserþie (indiferent de
opþiunea de concediu exprimatã ini-
þial) prelungirea perioadei de acor-
dare a stimulentului pânã la împli-
nirea de cãtre copil a vârstei de 3

ani, respectiv 4 ani în cazul copi-
lului cu handicap se face din ofi-
ciu, dacã nu se solicitã revenirea
în concediu pentru creºterea co-
pilului. Pãrinþii care doresc relua-
rea activitãþii pot sã depunã cere-
re, numai pânã la împlinirea de cã-
tre copil a vârstei de 1 an ºi 10
luni, începând cu 1 iulie 2016, pen-
tru acordarea stimulentului de in-
serþie pânã la împlinirea de cãtre
copil a vârstei de 3 ani.

Doljul, fruntaº la plãþile
pentru natalitate

La nivelul Doljului sunt în pla-
tã, la ora actualã, 4.521 de dosa-
re. „În vederea aplicãrii Legii nr.

66/2016, Agenþia Judeþeanã de
Plãþi ºi Inspecþie Socialã a asigu-
rat logistica necesarã desfãºurãrii
acestei activitãþi. Anticipãm un
flux foarte mare de persoane care
doresc sã beneficieze de preve-
derile noii legi. Pot sã vã spun cã
avem în platã, la indemnizaþii de
creºterea copiilor opþiunea ICC 1
– este vorba cei care au ales sã
stea în concediu ºi sã beneficieze
de indemnizaþie timp de un an –
307 dosare, la indemnizaþia de
creºterea copilului ICC2 – cei care
au ales sã stea pânã la doi ai copi-
lului – avem cel mai mare numãr
de dosare, 3.074. La stimulentul
de inserþie opþiunea 1, adicã ma-
mele sau taþii care ºi-au reluat ac-
tivitatea pânã într-un an al copilu-
lui avem 982 de dosare, iar la sti-
mulentul opþiunea 2, cu reluarea
activitãþii la împlinirea vârstei de
doi ani a copilului sunt 158 de
dosare în platã. La un numãr de
4.520 de dosare estimãm cã, cel
puþin 1.000 – 1.500 de persoane
vor veni sã depunã cereri pentru
a beneficia de noile prevederi le-
gale. Oamenii pot veni de astãzi la
noi. Am detaºat patru persoane de
la Inspecþia Socialã ºi alte douã

persoane care vor prelua cererile
ºi le vor introduce în sistemul de
platã la sfârºitul zilei de lucru, pen-
tru a fi cât mai operativi ºi a nu
avea sincope”, ne-a precizat Ma-
rius Simcelescu, director execu-
tive al Agenþiei Judeþene pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã Dolj.

Acesta a mai precizat cã,
depunerea cererilor ºi a actelor
doveditoare pentru prelungirea/re-
luarea concediului de creºtere a
copilului ºi plata indemnizaþiei se
face la sediul Agenþiei Judeþene
pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã
Dolj, etajul I, camera nr. 13. Pro-
gram zilnic, luni – joi: 8,30 – 18,00
ºi vineri, în intervalul 8,30 – 16,00.
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În binecunoscutul stil,  de
acum, Ministerul Educaþiei Na-
þionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a
bulversat ºi examenul de Evalua-
re Naþionalã. Orele s-au schim-
bat, vorbim de cele de afiºare a
rezultatelor, mai mult decât co-
tele la pariuri. La un moment
dat, nimeni nu mai ºtia ceva.
Copii ºi pãrinþi stãteau ºi aºtep-
tau cu sufletul la gurã ce se va
întâmpla.

La Craiova a fost acelaºi sen-
timent, ca în toatã þara: nimic

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Evaluarea Naþionalã în Dolj: Patru note de 10 ºi aproapeEvaluarea Naþionalã în Dolj: Patru note de 10 ºi aproapeEvaluarea Naþionalã în Dolj: Patru note de 10 ºi aproapeEvaluarea Naþionalã în Dolj: Patru note de 10 ºi aproapeEvaluarea Naþionalã în Dolj: Patru note de 10 ºi aproape
70% din medii peste 570% din medii peste 570% din medii peste 570% din medii peste 570% din medii peste 5

În perioada 27-29 iunie s-a desfãºurat Evaluarea Naþionalã pentru absolvenþii celor
opt clase de învãþãmânt gimnazial. A fost un demers dificil, au fost zile „de foc”, în
timpul cãrora atât copiii, cât ºi pãrinþii au stat cu sufletul la gurã. Judeþul Dolj se
poate mândri cu un procent de aproape 70% de note peste 5.00 ºi, mai mult de atât, cu
patru medii de 10.00 obþinute de tot atâþia adolescenþi de la instituþii de învãþãmânt
diferite: Colegiul Naþional „Carol I”, ªcolile Gimnaziale „Alexandru Macedonski” ºi
„Mircea Eliade” din Craiova ºi ªcoala Gimnazialã Filiaºi.În total, 88 de elevi doljeni au
obþinut nota 10 la Matematicã ºi 14 elevi, nota 10 la Limba românã.

Ieri, ªcoala Gimnazialã „Decebal” a organizat mai
multe activitãþi, în cadrul unui Parteneriat Strategic
„ERASMUS+”, „I PLAY MATHS”, finanþat din fon-
duri europene, cu finalizare la sfârºitul lunii august 2016.

 Proiectul este finanþat de Comisia Europeanã, prin
Programul ERASMUS+, ºi se desfãºoarã cu parte-
neri din Turcia (coordonatori), Portugalia, Grecia ºi
Suedia. «Am avut mai multe acþiuni, în aceastã zi:
masa rotundã „Dezvoltarea competenþelor matemati-
ce prin joc”,workshopul„I play maths – Learningmaths
in a different way”,expoziþia „Fun maths”. Obiective-
le proiectului au fost foarte multe ºi putem enumera
câteva dintre ele: motivarea cadrelor didactice, pentru
îmbogãþirea abordãrii metodologice, prin metode ino-
vatoare de predare-învãþare-evaluare centrate pe elev;

La „Decebal” se învaþã în mod europeanLa „Decebal” se învaþã în mod europeanLa „Decebal” se învaþã în mod europeanLa „Decebal” se învaþã în mod europeanLa „Decebal” se învaþã în mod european
implicarea pãrinþilor în activitãþile proiectului, în sco-
pul de a obþine un efect de duratã, chiar ºi dupã în-
cheierea programului; atragerea reprezentanþilor insti-
tuþiilor cu prerogative în domeniul social etc. Întreaga
activitate a fost coordonatã de prof. Doina Orãºel»,
a declarat prof. Angelica Nuþã, director al ªcolii Gim-
naziale „Decebal”.

Managerul programului a explicat: „Grupul-þintã a
fost constituit din preºcolari ºi cei aflaþi în clasa pregã-
titoare. Am avut lângã noi cadre didactice din judeþ,
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi
ai Primãriei Craiova. Ne-am propus, în tot acest timp,
din 1 septembrie 2014, sã promovãm cooperarea mul-
ticulturalã ºi împãrtãºirea metodelor de bunã practicã
în învãþãmântul European, în domeniul matematic”.

La nivel naþional, 75% din elevi
au luat note peste 5

75% din elevii care au susþinut examenul de Evaluare Naþio-
nalã 2016 au obþinut note peste 5, au declarat oficiali din Minis-
terul Educaþiei pentru MEDIAFAX, rata fiind în scãdere faþã de
anul trecut când 79,3% dintre elevi au obþinut note peste 5. În
Bucureºti, 47 de elevi au obþinut nota 10 la examenul de Eva-
luare Naþionalã.

Contestaþiile la Evaluarea Naþional au putut fi depuse ieri, între orele
16.00 ºi 20.00, urmând ca rezultatele finale pentru cei care au contestat
nota sã fie publicate pe 5 iulie.În continuare, în perioada 8-12 iulie, pãrinþii
ºi elevii pot completa opþiunile în fiºele de înscriere la liceu, iar pe 19 iulie
va avea loc repartizarea computerizatã în învãþãmântul liceal de stat a ab-
solvenþilor clasei a VIII-a , care nu împlinesc 18 ani pânã la data începerii
cursurilor anului ºcolar 2016 – 2017.În data de 20 iulie va avea loc afiºarea
în ºcolile gimnaziale a rezultatelor, adicã a listelor cu absolvenþii repartizaþi
proveniþi din ºcolile respective ºi a listei cu locurile neocupate în liceele din
judeþ.De asemenea, în perioada 21-29 iulie se vor depune dosarele de în-
scriere la ºcolile la care candidaþii au fost repartizaþi.

pânã aproape de ora 16.00. La
Colegiul Naþional „Carol I”, aglo-
meraþie la afiºier. Unii tineri –
mulþumiþi, alþii, mai puþin, cei din
urmã vorbind de depunerea con-
testaþiilor. Într-un final, aproape
de ora 17.00, s-au fãcut publice
ºi rezultatele.

„Sperãm ca rezultatele
sã fie ºi mai bune...”

Putem vorbi, pânã la soluþio-
narea contestaþiilor, de un rezul-
tat bun, la Dolj. «Avem peste 60%

note peste 5.00.
Sunt patru de
10.00, note obþi-
nute de elevi de la
ªcoala Gimnazia-
lã „Alexandru
Macedonski” ,
ªcoala Gimnazia-
lã „Mircea Elia-
de”, Colegiul Na-
þional „Carol I”,
toate din Craiova,
ºi de la ªcoala
Gimnazialã din
Filiaºi. Felicitãri
tuturor ºi, dupã rezolvarea con-
testaþiilor, sperãm ca rezultatele
sã fie ºi mai bune», a declarat
prof. Lavinia Elena Craiovea-
nu, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Ieri, înainte de depunerea con-
testaþiilor, 35 de elevi din Dolj aveau
medii cuprinse între 9.90 ºi 10.00,
iar 216 – medii între 9.50 ºi 10.00.

Cereri puþine pe locurile specialeCereri puþine pe locurile specialeCereri puþine pe locurile specialeCereri puþine pe locurile specialeCereri puþine pe locurile speciale
pentru romipentru romipentru romipentru romipentru romi

Conform metodologiei, pe
24 iunie s-a încheiat perioada de
înscriere pentru romi, la locuri-
le speciale în instituþiile de învã-
þãmânt preuniversitar. Data de
13 mai a fost cea finalã când, la
sediul Inspectoratelor ªcolare
Judeþene trebuia afiºatã oferta
locurilor speciale pentru etnia
respectivã, dupã ziua respecti-
vã orice modificare nemaifiind admisã. „La aceastã orã, sunt depuse 29 de
cereri pentru învãþãmântul preuniversitar, întregul dosar trebuind depus pe
11 iulie, între orele 8.00 – 16.00, la sediul ISJ Dolj, cu mai multe acte  în
portofoliu: fiºa de înscriere, în original; cartea de identitate, dacã este cazul,
sau certificatul de naºtere în copie legalizatã; anexa la fiºa de înscriere cu
rezultatele la probele de aptitudini ori cea de limba modernã (unde este nece-
sarã); adeverinþa cu notele ºi media generalã obþinute la Evaluarea Naþionalã;
foaia matricolã; fiºa medicalã; o recomandare care sã ateste apartenenþa la
etnie. Repartiþia va avea loc pe 12 iulie, ora 10.00, în ºedinþã publicã, la sediul
ISJ Dolj”, a precizat prof.  Lucian Cherata, inspector pentru romi, în
cadrul ISJ Dolj. Pentru învãþãmântul liceal, sunt repartizate 77 de locuri
speciale, iar pentru cel profesional ºi tehnologic sunt acordate 33 de poziþii.

La Grãdiniþa
„Tudor
Vladimirescu”
se merge pe
conceptul
„Învãþãm
împreunã”

Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu” a fost gazda unor
manifestãri cuprinse în Proiectul „Sã învãþãm de la ei”,
activitate socio-culturalã sub genericul „Învãþãm împre-
unã”. «A fost un eveniment care a stat sub patronajul
Asociaþiei Pãrinþilor ºi Cadrelor Didactice de la noi, Clu-
bului „Soroptimist Internaþional Craiova” ºi al Asociaþiei
„Domino”, având ºi sprijinul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Activitatea a fost un bun prilej de a aplica
cunoºtinþele de limba englezã ale copiilor ºi a inclus ºi un

schimb de experienþã cu cei implicaþi în proiect. A fost
susþinut un program artistic, în englezã, copiii fiind în-
drumaþi de prof. Andreea Dinu ºi Corina Vasile, iar ca-
drele didactice Iulia Enculescu ºi Bogdan Ciuciu i-au
îndrumat pe micuþi în realizarea unor creaþii – „Animale
din piatrã” –,o tematicã prin care se spune totul. Lângã
noi au fost ºi voluntari din Macedonia ºi Turcia, þãri cu
care suntem în parteneriat», a precizat prof.  Maria Dinu,
director al Grãdiniþei „Tudor Vladimirescu”.
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Profesorul universitar Ovidiu
Ghidirmic a afirmat, în Laudatio de
la începutul festivitãþii, cã opera lui
D.R. Popescu este fabuloasã, de o
întindere neobiºnuitã, numãrând
peste 30 de romane ºi multe texte
dramatice, fiind, de departe, unul
dintre cei mai prolifici scriitori ro-
mâni alãturi de Mihail Sadoveanu,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Universitatea din Craiova, la propunerea Facultãþii
de Litere, a decernat, miercuri, titlul de Doctor Hono-
ris Causa scriitorului Dumitru Radu Popescu. Copleºit
de emoþii, cunoscutul prozator a mulþumit pentru aceas-
tã distincþie deosebitã care i-a fost acordatã ºi le-a îm-
pãrtãºit cititorilor sãi câteva gânduri despre opera sa.
Rectorul Cezar Spânu l-a îndemnat apoi pe scriitorul
D. R. Popescu sã se considere ca fãcând parte din fami-
lia universitarilor craioveni. Conducerea Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu” i-a acordat ºi o diplomã de re-
cunoaºtere a creaþiei sale dramatice, multe dintre pie-
sele sale fiind jucate pe scena din Bãnie.

Nãscut pe 19 august 1935, în localitatea Pãuºa, din judeþul Bihor, D.R.
Popescu este considerat a fi una dintre figurile emblematice ale culturii
române, cu o operã vastã ce cuprinde prozã, teatru, poezie, eseu ºi chiar
scenariu de film. De altfel, biografii au încercat sã explice cã ambiþia
nemãsuratã a scriitorului este olteneascã, iar puterea de muncã – ardele-
neascã, tatãl fiind originar din Mehedinþi, iar mama din Pãuºa – Bihor.

Anumite împrejurãri i-au accentuat în timp trãsãturile de caracter.  A
fost redactor-ºef la revistele „Tribuna” (Cluj-Napoca), între anii 1969-
1982 ºi „Contemporanul” (1982). A fost, în douã mandate, preºedinte al
Uniunii Scriitorilor din România (1981-1989). În anul 1997 este numit
membru corespondent al Academiei Române, al cãrei membru titular
este din 2006. D.R. Popescu este, în prezent, directorul general al Editu-
rii Academiei Române.

Dintre operele în prozã ale lui Dumitru Radu Popescu pot fi menþiona-
te romanele „Fuga” (1958), „F” (1969), „Vânãtoarea regalã” (1973),
„Leul albastru” (1981), „Oraºul îngerilor” (1985), „Falca lui Cain” (2000)
etc. A scris ºi multe piese de teatru, iar multe dintre ele au fost puse în
scenã: „Pisica în noaptea Anului Nou” (1965), „Piticul din grãdina de
varã” (1972), „Pasãrea Shakespeare” (1974), „Rezervaþia de pelicani”
(1982), „Anglia” (2003) etc.

Printre scenariile de film marca D.R. Popescu se numãrã: „Un surâs
în plinã varã” (1963, în regia lui Geo Saizescu), „Pãcalã” (1974, în regia
lui Geo Saizescu), „Duios Anastasia trecea” (1979, în regia lui Geo Sai-
zescu), „Rochia albã de dantelã” (1989, în regia lui Dan Piþa) etc. Ca
poet, a publicat volumul „Câinele de fosfor” (1982).

Dintre premiile ºi distincþiile obþinute de-a lungul timpului pot fi amin-
tite: Premiul Cinematografiei pentru cel mai bun scenariu (1964), Pre-
miul Uniunii Scriitorilor din România (1964, 1969, 1974, 1977, 1980),
Premiul Academiei Române (1970). De-a lungul timpului, a avut relaþii
afabile cu scriitorii craioveni.

cu care poate fi comparat sub
acest aspect.

„Opera lui D.R. Popescu nu poa-
te fi prezentatã decât în linii gene-
rale, pentru cã altfel riscãm sã ne
rãtãci prin coridoarele ei ºi sã nu
mai gãsim, cum ar spune Mircea
Eliade, ieºirea din labirint. D.R. Po-
pescu a publicat peste 30 de volu-

me de prozã – romane, volume de
nuvele, dar a publicat ºi peste 40 de
piese de teatru ºi un volum de ver-
suri. Sigur cã esenþial nu este sã scrii
mult, sunt mari scriitori care au rã-
mas în literaturã cu o carte, sã scrii
bine, adicã sã scrii cu tehnicã, cu
stil. În cazul lui D.R. Popescu, ma-
joritatea criticilor au remarcat, pe
lângã întinderea neobiºnuitã a ope-
rei, virtuozitatea narativã. Unele ro-
mane ale lui D.R. Popescu sunt ade-
vãrate lecþii de demonstraþie tehni-
cã, scriitorul lãsând uneori impre-
sia cã elaboreazã opere în serie, pe
bandã rulantã ºi cã se aflã în pose-
sia unui secret de fabricaþie pe care
singur îl deþine în spaþiul literaturii
noastre”, a spus profesorul Ovidiu
Ghidirmic, care a apreciat cã, din
punctul de vedere al naratologiei,
D.R. Popescu este un scriitor care
meritã sã fie studiat în universitãþi,
„ceea ce la Universitatea din Craio-
va am fãcut-o cu prisosinþã”, dupã
cum a mãrturisit acesta.

„Este cultura românã
o bisericã þigãneascã?”

În disertaþia rostitã dupã confe-
rirea titlului de Doctor Honoris
Causa, de cãtre rectorul Universi-
tãþii din Craiova, Cezar Spânu, scri-
itorul D.R. Popescu a vorbit de-
spre motivul lui „Fãt-Frumos” în
basmul românesc. Înainte însã a
mãrturisit cã ºi-ar fi dorit sã citeas-
cã un alt text, intitulat „Este cultu-
ra românã o bisericã þigãneascã?
Este România o bisericã þigãneas-
cã?”.

„Acest text pe care îl pregãti-
sem, dar pe care nu o sã îl citesc,
pentru cã am înþeles cã trebuie sã
citesc textul deja trimis – eu mã
hotãrãsc greu – pleca de la o bala-
dã culeasã de Papahagi bãtrânul în
care este vorba de o bisericã þigã-
neascã. Despre ce e vorba? Pe lân-
gã marea Bisericã de la Curtea de
Argeº, simbol al credinþei, s-au
gândit ºi þiganii sã îºi facã o biseri-

cã. ªi s-au gândit din ce sã o facã?
ªi au zis: din lemn nu pot sã o facã,
pentru cã lemnul putrezeºte, din
fier nu pot sã o facã, pentru cã fie-
rul rugineºte, din cãrãmidã nu mer-
ge, pentru cã vine apa ºi o stricã.
ªi atunci din ce credeþi cã au fã-
cut-o? Au fãcut-o din slãninã, ºi
cu pereþi din brânzã ºi au pus ºi
niþel unt, ºi carne ºi s-au închinat
acestei biserici ºi totul a mers for-
midabil, cum merge ºi cultura
noastrã – formidabil –, dar într-o
zi s-a întâmplat ca lucrurile sã nu
meargã bine aºa ºi atunci þiganii ce
sã facã…  Nu au mai avut ce mân-
ca ºi au mâncat biserica”, a spus
D.R. Popescu.

Scriitorul a citit apoi o interpre-
tare despre Fãt-Frumos din bas-
mul „Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte” ºi a vorbit despre
prezenþa cailor în opera sa, mãrtu-
risind cã iubeºte aceste animale, un
roman extrem de apreciat al sãu
fiind „O bere pentru calul meu”.
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Uniunea Europeanã a prelungit ieri sanc-
þiunile economice impuse Rusiei pânã la
finalul lunii ianuarie 2017, o decizie de alt-
fel previzibilã, liderii europeni citând lipsa
progresului în implementarea unui acord
care ar trebuie sã punã punct conflictului
din estul Ucrainei. “În urma evaluãrii pro-
cesului de implementare a Acordului de la
Minsk, Consiliul a decis sã prelungeascã
sancþiunile pentru încã ºase luni, pânã la
31 ianuarie 2017”,  se afirmã într-un co-
municat al Consiliului European. UE ºi Sta-
tele Unite au introdus, în iulie 2014, sanc-
þiuni împotriva Rusiei, care vizeazã sec-
toarele apãrãrii, energiei ºi economiei, de-

Scoþienii încurcã „Brexitul”,Scoþienii încurcã „Brexitul”,Scoþienii încurcã „Brexitul”,Scoþienii încurcã „Brexitul”,Scoþienii încurcã „Brexitul”,
ameninþând cu implozia Regatul Unit!ameninþând cu implozia Regatul Unit!ameninþând cu implozia Regatul Unit!ameninþând cu implozia Regatul Unit!ameninþând cu implozia Regatul Unit!
Scoþienii s-au pronunþat în procent covâr-

ºitor (62%) pentru rãmânerea Regatului Unit
în UE. Mai mult, liderul lor, Nicola Sturgeon,
la Bruxelles, a multiplicat demersurile pentru
admiterea, în regim de urgenþã a Scoþiei – de
sine stãtãtoare – în UE, deºi momentan face
parte din statul britanic. Puþine semnale po-
zitive a primit, nici nu a fost respinsã, din
moment ce ºi alte state europene, precum
Belgia sau Spania, se confruntã cu miºcãri
regionale secesioniste, nedorindu-se ca Scoþia
sã devinã „un exemplu”. Mariano Rajoy, ac-
tualul premier al Spaniei, s-a ºi exprimat în
acest sens, exemplificând cã la Barcelona abia
se aºteaptã o asemenea „rupere”. Prin ra-
portare la referendumul din 2014 pentru in-
dependenþã, climatul socio-politic este com-
pletamente schimbat, principalele argumen-
te ale câmpului „Nu independeþei” s-au în-
tors împotriva unioniºtilor. Nicola Sturgeon
încearcã sã obþinã un acord cu liderii euro-

peni, reînoindu-ºi voinþa de aderare în caz
de independenþã. Un argument nou în discu-
þie este moneda. Scoþienii, majoritatea lor,
aspirã la euro. În 2014 unioniºtii, la îndem-
nul Bãncii Angliei, s-au pronunþat clar „îm-
potrivã”. Naþionaliºtii care nu aveau un „plan
B”, se gãsesc ºi acum în impas. Cu toate
acestea, dupã 23 iunie a.c., opþiunea pentru
euro devine tot mai popularã. Dacã desprin-
derea Scoþiei de Regatul Unit se produce, ca
þarã independentã, membrã a UE, devine tot
mai atractivã pentru restul UE. Singurul ele-
ment care nu se schimbã ar fi instituirea unei
bariere vamale între Regatul Unit ºi Scoþia,
repetãm dacã aceasta din urmã va deveni in-
dependentã. Impactul nu va fi negativ pen-
tru exporturile scoþiene. Observatorii estimea-
zã ca Scoþia sã exprime veto-ul sãu în West-
minster. În trecut, Nicola Sturgeon a evocat
posibilitatea ca fiecare naþiune a Regatului
Unit, sã dispunã de dreptul de veto la poten-

þiala ieºire din UE. Mai mult, a obþinut din
partea Parlamentului scoþian abilitarea de a
negocia un loc special în UE pentru Scoþia.
Acum le cere deputaþilor scoþieni sã voteze
contra moþiunii de constrângere legislativã,
aplicatã prin „Brexit” Scoþiei. Parlamentul
scoþian nu poate face singur baraj „Brexit”.
În Westminster, cei 56 de naþionaliºti sco-
þieni vor vota alãturi de liberal-democraþi,
democraþi ºi laburiºti pentru a face blocaj.
Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla cu Jere-
my Corbyn, liderul de carton al laburiºtilor,
cãruia i se cere pãrãsirea conducerii parti-
dului. 2014 a fost o lecþie pentru mobilizarea
scoþienilor, a conºtiinþei lor politice. Oricum,
Scoþia se aflã în faþa mai multor scenarii, prin-
tre care o despãrþire iminentã de Regatul Unit,
dar o rãmânere în sânul UE, sau o declaraþie
de independenþã, dupã referendum, ºi o de-
punere imediatã de candidaturã pentru adera-
rea la UE, care ar putea dura între 5 ºi 7 ani.

Preºedintele
Cehiei cere
organizarea
unui referendum
privind
apartenenþa
þãrii la UE ºi NATO

Preºedintele ceh Milos Zeman
cere organizarea unui referendum
cu privire la prezenþa Cehiei în
Uniunea Europeanã ºi NATO,
afirmând cã totuºi susþine
apartenenþa þãrii sale la cele douã
organizaþii. Preºedintele ceh nu
are dreptul de a convoca un
referendum, însã cererea va fi
probabil bine primitã în Cehia,
þãrã în care mulþi alegãtori sunt
sceptici în privinþa Uniunii
Europene. Pentru convocarea
unui referendum ar fi nevoie
adoptarea unui amendament
constituþional, care sã fie aprobat
de cele douã camere ale Parla-
mentului de la Praga. În Parla-
mentul ceh, mica formaþiune de
opoziþie Usvit, de extremã dreapta,
a încercat în luna mai sã obþinã
aprobarea pentru organizararea
unui referendum privind ieºirea
din UE, însã a eºuat sã obþinã
suficient sprijin pentru acest plan.
Uniunea Europeanã este nepopu-
larã ºi în rândul comuniºtilor, al
treilea cel mai important partid
din parlament, cât ºi în rândul
unor membri ai Paridului Civic
Democrat. “Nu sunt de acord cu
cei care sunt pentru pãrãsirea
Uniunii Europene”, a spus Zeman
cu ocazia unei întâlniri cu
cetãþenii în oraºul Velke Mezirici ,
citat de un post de radio din
Cehia. “Dar voi face tot ce ce se
poate pentru ca ei sã aibã un
referendum ºi sã se poate exprima.
În mod similar ºi în cazul ieºirii
din NATO”, a adãugat preºedinte-
le ceh. Potrivit unui sondaj al
Institutului CVVM, organizat
Cehia în luna aprilie, nivelul
satisfacþiei în privinþa apartenen-
þei la UE a scãzut la 25 la sutã,
comparativ cu 32 la sutã anul
precedent. Modul în care UE a
gestionat criza refugiaþilor a
provocat ostilitatea multor
cetãþeni din statele estice al
Blocului comunitar, iar unele þãri
din aceastã zonã au refuzat
aplicarea cotelor obligatorii de
imigranþi, care au fost introduse
de Comisia Europeanã.

Liderul Al-Qaida,
Ayman al-Zawahiri,
ameninþã Statele
Unite cu atacuri
teroriste

Statele Unite se vor expune
“celor mai grave consecinþe”
dacã Djokar Þarnaev, unul dintre
autorii atentatului de la Boston,
sau alþi musulmani vor fi execu-
taþi, avertizeazã Ayman al-
Zawahiri, liderul reþelei teroriste
Al-Qaida. Djokar Þarnaev a fost
condamnat la moarte pe 24 iunie,
pentru participare la atentatul
comis la maratonul din Boston în
aprilie 2015, incident soldat cu
trei morþi ºi 260 de rãniþi. “Statele
Unite se vor expune celor mai
grave consecinþe dacã Djokar
Þarnaev sau alt deþinut musulman
vor fi executaþi”, avertizeazã
Ayman al-Zawahiri într-o
înregistrare video, informeazã
cotidianul The Guardian.

Comisarul european pentru Comerþ, Cecilia
Malmstrom, a declarat cã Marea Britanie nu poate
începe negocierile privind acordurile comerciale
cu Blocul comunitar pânã la încheierea proce-
sului de pãrãsire a UE. Dupã Brexit, Marea Bri-
tanie ar deveni “o a treia þarã” în termeni UE, a
mai spus aceasta, ceea ce implicã faptul cã acti-
vitãþile de comerþ se vor desfãºura în baza nor-
melor Organizaþiei Mondiale a Comerþului, pânã
la finalizarea unui nou acord. Malmstrom a subli-
niat cã discuþii detaliate privind noua relaþie a Marii
Britanii cu UE ar trebui sã înceapã doar dupã
procesul privind pãrãsirea Blocului comunitar de
cãtre acesta la nivel politic. “Sunt de fapt douã
negocieri. Mai întâi pãrãsiþi comunitatea, ºi apoi

Uniunea Europeanã a prelungit sancþiunile
economice împotriva Rusiei, pânã în ianuarie 2017

cizie motivatã de susþinerea acordatã re-
belilor separatiºti din estul Ucrainei, de
Rusia. În replicã, Moscova, care neagã
acuzaþiile legate de susþinerea rebelilor din
Ucraina, a interzis importul de produse
agricole din UE. Statele UE sunt divizate
în ceea ce priveºte continuarea regimului
sancþiunilor împotriva Rusiei, cu unele sta-
te europene, cum ar fi Slovacia, spunând
cã actualul regim al sancþiunilor nu este
sustenabil. Pe de altã parte, Dalia Grybaus-
kaite, preºedintele Lituaniei, a afirmat într-
o postare pe reþelele sociale cã “Sancþiu-
nile vor continua pânã la implementarea în
totalitate a Acordului de la Minsk”.

Comisarul european pentru Comerþ: Marea Britanie
nu va avea negocieri comerciale cu UE înainte de Brexit

negociaþi noua relaþie, oricare ar fi ea”, a spus
aceasta. “Referendumul - de care bineînþeles
luãm act ºi îl respectãm- nu are niciun efect le-
gal. Mai întâi trebuie sã existe o notificare, pe
care urmãtorul premier o va face, sper, repede.
ªi apoi poate începe acel proces”, a adãugat
comisarul european pentru Comerþ. Întrebatã dacã
derularea unui asemenea proces nu ar afecta
economiile tuturor statelor membre UE, Mal-
mstrom a spus cã da, dar cã “votul a fost foarte
clar”. Ea a adãugat cã este tristã cã Marea Brita-
nie, care a apãrat în mod tradiþional principiul
liberului schimb, pãrãseºte UE. În conformitate
cu legislaþia UE, Blocul comunitar nu poate ne-
gocia un acord comercial separat cu unul dintre

membrii sãi, de unde ºi insistenþa comi-
sarului cã Marea Britanie trebuie sã pãrã-
seascã comunitatea întâi. Este de aseme-
nea contrar legistaþiei UE ca un membru
sã negocieze propriile acorduri comercia-
le cu entitãþi din afarã, ceea ce înseamnã
cã Marea Britanie nu poate începe aceste
negocieri înainte de a pãrãsi UE. Luând
aceste aspecte în considerare, Marea Bri-
tanie nu poate derula propriile negocieri
comerciale timp de pânã la doi ani, întru-
cât activarea Articolului 50 al Tratatului
de la Lisabona stabileºte un termen de cel
mult doi ani pentru ajungerea la un acord
privind condiþiile ieºirii din UE. Mai mulþi

lideri care au promovat Brexitul, susþin cã Lon-
dra va obþine acces pe piaþa unicã europeanã ºi
va putea reduce libertatea de circulaþie, deoare-
ce Uniunea Europeanã este cea care are nevoie
de relaþii comerciale cu Marea Britanie, aprecia-
zã conservatorul eurosceptic Chris Grayling, pre-
ºedintele Camerei Comunelor. Chris Grayling,
unul dintre liderii grupului politic favorabil ieºirii
Marii Britanii din UE, crede cã Bruxellesul va
accepta negocieri informale cu Londra înainte
de invocarea Articolului 50 al Tratatului de la Li-
sabona. Preºedintele Camerei Comunelor a subli-
niat cã Marea Britanie trebuie sã transmitã noti-
ficarea oficialã de ieºire din UE când va fi pregã-
titã. “Pânã la urmã, vorbesc banii ºi locurile de
muncã”, a afirmat Chris Grayling într-un inter-
viu acordat agenþiei Reuters. “Nu este vorba de
Marea Britanie care sã batã la uºã ºi sã spunã:
«Vã rugãm, noi ce facem?» Aici este vorba de o
relaþie comercialã foarte importantã pentru Uni-
unea Europeanã”, a subliniat Grayling. Liderii
Uniunii Europeene au avertizat cã Marea Britanie
va avea acces pe piaþa unicã doar dacã va per-
mite libera circulaþie a forþei de muncã. onform
datelor furnizate de Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI), economia britanicã avea o cifrã de
afaceri de 2.900 de miliarde de dolari înainte de
referendum, în timp ce economia UE, fãrã Ma-
rea Britanie, avea un volum de schimburi co-
merciale de 13.300 de miliarde de dolari.
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07:00 Gala Umorului
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 O datã’n viaþã
12:25 FILLER
12:35 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Ora regelui
16:10 Francis în armatã
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Filler
20:00 Telejurnal
21:15 Detectiv cu greutate:

Ucigasul din Miami
1991, Germania, Acþiune
22:55 FILLER
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Jurnal Euro
00:15 Rivalii din bucãtãrie
2010, Marea Britanie, Comedie,

Dramã
01:55 Filler
02:10 Telejurnal
03:00 Gala Umorului (R)
03:50 Maºini, teste ºi verdicte
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Lumea afacerilor
13:00 Deportaþii
14:10 Un prinþ pentru mama
2011, SUA, Comedie, Dragoste
15:50 Poveºti citadine
16:00 Gimnasticã artisticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Misteriosul Bagger Vance
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Sport
22:20 Citeºte ºi arde
2008, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã
00:10 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
01:00 Naturã ºi aventurã
02:00 Deportaþii
03:00 Mic dejun cu un campion
04:00 Drumul lui Leºe
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Philo se întoarce
09:25 Coºarii
11:10 Domniºoara Julia
13:20 Viaþã de liceu
15:00 Poveste de iarnã
17:00 Hotel Transilvania 2
18:30 Rodencia ºi dintele
20:00 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
22:55 Fata dispãrutã
01:20 Beowulf
03:15 Viaþa lui Larry Kramer
04:40 Mireasa Moartã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Arena bucãtarilor
10:30 Robbersonii ºi poliþia
1994, SUA, Acþiune, Comedie
12:45 Buffy, vânãtoarea de

vampiri
1992, SUA, Acþiune, Comedie,

Horror
14:45 O viaþã nouã, cu proble-

me vechi
1995, SUA, Comedie
17:00 Mereu în offside
2012, SUA, Comedie, Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Germania- Italia
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Buffy, vânãtoarea de

vampiri (R)
1992, SUA, Acþiune, Comedie,

Horror
03:30 Lecþii de viaþã (R)
04:15 O viaþã nouã, cu proble-

me vechi (R)
1995, SUA, Comedie
06:15 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:30 Regina (R)
05:00 Dincolo de povestiri (R)
05:45 Lecþii de viaþã

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 Viaþa începe la 17 ani (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Poveste de dragoste
14:30 A 19-a soþie (R)
16:15 La bloc
18:30 Albert cel Gras
20:30 Iubitul meu se însoarã
22:45 Lebãda neagrã
01:00 Punct de impact (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Poveste de dragoste (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Observator (R)

02:00 Insula iubirii (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:45 Pastila de râs

09:15 Dragostepunctro

10:30 Cei 7 ani de acasã (R)

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã

12:30 ªtirile Kanal D

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00  Asta-i România!

21:30 Sabbagh în acþiune

22:30 Ochii

2008, SUA, Dramã, Horror,

Thriller

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Asta-i România! (R)

03:15 Te vreau lângã mine

(R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Jurnalul STV Junior

11:00 Focus Magazin

12:00 60 de minute cu

Alexandru Constantin

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu

16:00 Paradisul în direct (R)

1994, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trãdaþi în dragoste

22:30 17

2008, România, Dramã

23:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

01:30 Killer Karaoke (R)

02:30 Capcan TV

04:00 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ProMotor
09:30 ªtiri Sport.ro
10:00 UEFA Euro 2016
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Highlights UEFA Euro 2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 ªtiri Sport.ro
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Fight Night: "Ko în lung

ºi-n lat"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Croaþia
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 3 iulie

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Filler J.O.
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:10 Seri de varã la Mamaia
18:00 Lozul cel mare
18:35 Exodul mamelor
19:30 Vorbeºte corect!
19:35 Filler J.O.
19:45 Filler
20:00 Telejurnal
21:15 Drumul spre glorie
22:35 Garantat 100%
23:30 Charlot sef de raion
1916, SUA, Comedie, Scurt

metraj
00:00 Jurnal Euro
00:15 Seri de varã la Mamaia
01:55 Filler
02:10 Telejurnal
03:00 În grãdina Danei
03:25 Exodul mamelor
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:00 Gimnasticã artisticã
14:10 Nunta de piatrã
1973, România, Dramã
15:40 Cartea cea de toate zilele
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 China, gust ºi savoare
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Duhul aurului
1974, România, Dramã
21:50 Poveºti citadine
22:10 Cea mai fericitã fatã din

lume
2009, Olanda, România, Franta,

Japonia, Dramã
00:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:10 Gin Rummy
02:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:00 Ferma
04:00 China, gust ºi savoare
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 A fost odatã ca niciodatã
09:10 Rodencia ºi dintele
10:40 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
13:35 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
15:10 Ziua Independenþei
17:35 Hobbitul: Bãtãlia celor cinci

oºtiri
20:00 Dezastrul din San Andreas
21:55 Urzeala tronurilor
23:10 Go with Me
00:40 Afacere neprevãzutã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Ce spun românii (R)
11:05 Mereu în offside (R)
2012, SUA, Comedie, Romantic
13:00 Apropo Tv
14:15 Sabrina
1995, Germania, Comedie,

Romantic, Dragoste
16:45 Will
2011, Marea Britanie, Dramã,

Familie, Sport
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Franþa - Islanda:
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:45 Sabrina (R)
1995, Germania, Comedie,

Romantic, Dragoste
04:45 Will (R)
2011, Marea Britanie, Dramã,

Familie, Sport
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

07:30 Misterul crimei din
Manhattan (R)

09:45 La bloc (R)
12:00 Albert cel Gras (R)
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Delgo
20:30 Jurnalul unui adolescent

timid
22:45 Garden State
00:45 Jurnalul unui adolescent

timid (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Pãpuþile Muppets
2011, SUA, Comedie,

Familie, Muzical
11:00 Hotel pentru cãþei
2009, SUA, Comedie, Familie
13:00 Observator
14:00 O familie de coºmar
2010, SUA, Comedie
16:00 Observator
17:00 FanTastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Mica sirenã
1989, SUA, Animaþie
21:45 Doi fraþi (R)
2004, SUA, Aventuri, Dramã
00:00 Mica sirenã (R)
1989, SUA, Animaþie
02:00 Observator (R)
03:00 O familie de coºmar

(R)
2010, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Pastila de râs (R)
08:45 Pastila de râs
09:15 Dragostepunctro
10:30 Cei 7 ani de acasã (R)
12:00 Pastila de râs
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Testul de rezistenþã
15:00 În pielea altuia (R)
2006, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 Cursã infernalã
2008, SUA, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Ochii din umbrã (R)
04:45 Testul de rezistenþã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
14:00 Focus 14
15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu
16:00 Un surâs în plinã varã
1963, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Garã pentru doi
1983, Rusia, Romantic,

Dragoste
00:30 17 (R)
2008, România, Dramã
01:30 Un surâs în plinã varã

(R)
1963, România, Comedie
03:00 Epic Show
04:00 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ProMotor
09:30 ªtiri Sport.ro
10:00 UEFA Euro 2016
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Highlights UEFA Euro 2016
11:30 ªtiri Sport.ro
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 ªtiri Sport.ro
17:00 Marea Þãcãnealã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Local Kombat: ''Prinþ ºi

luptãtor''
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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14.Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuternicitului Ju-
deþului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A.

15.Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuterniciþilor Ju-
deþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri
Dolj S.A.

16.Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuterniciþilor Ju-
deþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

17.Proiect de hotãrâre privind darea în administrare Bibliote-
cii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman” a imobilului compus
din corpul C ºi terenul aferent, situat în Craiova, str. Jieþului nr.19.

18.Proiect de hotãrâre privind modificarea datei de finalizare
a contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 44972 ”Cen-
tru turistic pentru agrement ºi sport”.

19.Proiect de hotãrâre privind modificarea datei de finalizare
a contractului de finanþare pentru proiectul cod SMIS 6036 ”Rea-
bilitarea, modernizarea, dezvoltarea ºi echiparea Ambulatoriului
de specialitate al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”
ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

20.Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public al judeþului Dolj în domeniul privat al judeþului Dolj a
construcþiei „Casã pompe” în vederea desfiinþãrii.

21.Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii Hotãrârii
nr. 58/2016 a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la trecerea
unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeþului
Dolj.

22.Proiect de hotãrâre privind aprobarea închirierii prin lici-
taþie publicã a unor loturi de teren situate în Craiova, str. Ta-
baci nr. 1.

23.Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei
de dare în administrare acordatã Centrului Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj pentru spaþiul situat în incinta Li-
ceului Tehnologic Special Beethoven.

24.Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii perioadei
de dare în administrare acordatã Clubului Sportiv ªcolar Craio-
va pentru corpul de clãdire C, situat în municipiul Craiova, str.
Nicolae Titulescu,nr.22A.

25.Proiect de hotãrâre privind aprobarea completãrii ºi pre-
lungirii contractelor de închiriere încheiate între judeþul Dolj,
prin Consiliul Judeþean Dolj ºi  S.C. Masim Prestcom S.R.L.
precum ºi între judeþul Dolj, prin Consiliul Judeþean Dolj ºi S.C.
Terasa Pescãruº-Hanul Doctorului S.R.L.

26.Proiect de hotãrâre privind dezlipirea clãdirii C1 din in-
cinta imobilului situat în Craiova, str. Constantin Lecca nr.32
(fost nr.28).

27.Proiect de hotãrâre privind revenirea drumului judeþean DJ
561D la vechiul traseu prin Municipiul Bãileºti.

28.Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii actualizate a
devizului general pentru obiectivul de investiþii ”Modernizare
DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovãþ - Terpeziþa – Sãlcuþa –
Vârtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771”.

29.Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se
însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

                  NR. 300                    Emisã astãzi, 01.07.2016

                                                            Contrasemneazã,
   P R E ª E D I N T E,

                                                                SECRETAR,

          ION PRIOTEASA        GHEORGHE BARBÃRASÃ

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administra-
þia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Jude-
þean Dolj în data de 07.07.2016, ora 14,00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii

excedentului bugetar al anului 2015 pentru finanþarea cheltuieli-
lor secþiunii de dezvoltare în anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
propriu al judeþului Dolj pe anul 2016 ºi a rectificãrii bugetului
de venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul
2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor ºi a proce-
durii de organizare ºi desfãºurare a concursului de ocupare a
postului vacant de administrator public din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi a procedurii
de numire ºi eliberare din funcþie a acestuia.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului
de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncove-
neºti” Dãbuleni.

5. Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea doamnei Mãricu-
þoiu Ileana Maria în funcþia de manager la Spitalul Orãºenesc
”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

6. Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea domnului Matei
Marius în funcþia de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna.

7. Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea domniºoarei Tuli-
tu Luiza Constanþa în funcþia de director la Unitatea Medico So-
cialã Bechet.

8. Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea doamnei Onel Ele-
na în funcþia de director la Unitatea Medico Socialã Cetate.

9. Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea domnului Florescu
Marius Eugen în funcþia de director la Unitatea Medico Socialã
Sadova.

10.Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea doamnei Kalman
Aurora în funcþia de director la Unitatea Medico Socialã Meli-
neºti.

11.Proiect de hotãrâre privind reîncadrarea domnului Drago-
mir Gabriel Adrian în funcþia de director la Unitatea Medico So-
cialã Pleniþa.

12.Proiect de hotãrâre privind validarea componenþei nomina-
le a Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Dolj.

13.Proiect de hotãrâre privind desemnarea împuternicitului Ju-
deþului Dolj la S.C. Parc Industrial S.A. Craiova.
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Anunþul tãu!
SC JD Winplast SRL anun-

þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind
activitatea „Producþie tâmplã-
rie PVC ºi AL”, ce se desfãºoa-
rã în Pieleºti, Aleea Narciselor,
nr. 10, jud. Dolj. Informatiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, Str.
Petru Rareº, nr.1, zilnic între
orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data
de 16.07.2016 (15 zile calenda-
ristice de la data apariþiei anun-
tului în presã).

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie:  case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3 ca-
mere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis
de Spitalul nr.1.
Pretabil firmã/poli-
clinicã. Nr. de con-
tact: 0742/107.584.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
INTRAVILAN- 496
mp, str. Pãltiniº.
Telefon: 0760/
157.905.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºo-
rului. Telefon: 0740/
177.358, 0369/
439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 2 iulie 2016

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

Semnãtura:..........................................

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament cartu-
ºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte
piele militare, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, calculator
instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/
801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.

Vând calorifer cu
11 elemenþi 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. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB aparta-
ment 2 camere,
Aeroport, cu garso-
nierã, plus diferen-
þã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

DIVERSE
SC YRMA PHARM
SRL, cu sediul în
mun. Iasi, jud. Iaºi,
anunþã organizarea
unei competiþii în ve-
derea atribuirii unui
proiect de cercetare
cu tema “Evaluarea
eficacitãþii clinice ºi si-
guranþei administrãrii
preparatului Calce-
formin la femeile
vârstnice cu osteopo-
rozã, în calitate de sti-
mulator nehormonal
al sistemului hipotala-
mo-hipofizar ºi ca sur-
sã de calciu biodis-
ponibil ºi vit D3”. De-
punerea proiectelor
se face pânã pe data
de 4.07.2016, ora
12, la sediul din str.
Calea Chiºinãului
nr.6, Iaºi, jud.Iaºi. Afi-
ºarea rezultatelor va
avea loc în data de
5.07.2016, ora 12.

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

PIERDERI
Declar pierdutã
foaie matricolã
anexã  la diplo-
ma cu numãrul
0277759 elibe-
ratã la data de
10.04.2013, pe
numele TOMA
ADRIANA. Se
declarã nulã.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Austriei, la Spielberg: sesiune de antre-
namente, calificãri / 18:15 – CURSE DE MA-
ªINI – GP3 Series, în Austria, la Spielberg: cur-
sa 1 / 20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Kic-
kboxing, galã în Regatul Unit, la Londra / 2:45
– CURSE DE MAªINI – Nascar.

DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon,

în Regatul Unit, la Londra: ziua a 6-a .
DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon.
DIGI SPORT 4
16:30 – CURSE DE MAªINI – GP2 Series,

în Austria, la Spielberg: cursa 1.
DOLCE SPORT 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Austriei, la Spielberg: calificãri / 22:00 – FOT-
BAL – Euro 2016, sferturi de finalã: Germania –
Italia.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Austriei, la Spielberg: sesiune de antrenamen-
te / 16:30, 18:15 – CURSE DE MAªINI – GP3
(cursa 1), GP2 (cursa 1), în Austria, la Spiel-
berg.

DOLCE SPORT 3
18:00 – CURSE DE MAªINI – Formula E, în

Regatul Unit, la Londra.
EUROSPORT 1
13:45 – CICLISM – Turul Franþei: etapa 1

(Mont-Saint-Michel – Utah Beach) / 21:00 –
CÃLÃRIE – Circuitul Campionilor Global, în
Franþa, la Paris.

EUROSPORT 2
15:00, 17:00 – HANDBAL – Campionatele

Mondiale Universitare, în Spania, la Malaga:
finala la feminin ºi semifinalã la masculin / 0:35
– FOTBAL MLS – SUA/Canada: Montreal Im-
pact – New England Revolution.

TVR 2
16:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – Cam-

pionatele Naþional, la Cluj.

TVR 3
17:00 – RALIU – la Moineºti.
PRO TV
22:00 – FOTBAL – Euro 2016, sferturi de

finalã: Germania – Italia.

Duminicã
DIGI SPORT 1
10:15, 11:30, 12:30 – CURSE DE MAªINI

– GP3 (cursa 2), GP2 (cursa 2), Supercupa Por-
sche, în Austria, la Spielberg / 15:00 – FOR-
MULA 1 – Marele Premiu al Austriei, la Spiel-
berg: cursa.

DOLCE SPORT 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Austriei, la Spielberg: cursa / 22:00 – FOT-
BAL – Euro 2016, sferturi de finalã: Franþa –
Islanda.

DOLCE SPORT 2
10:15, 11:30, 12:30 – CURSE DE MAªINI

– GP3 (cursa 2), GP2 (cursa 2), Supercupa Por-
sche, în Austria, la Spielberg / 18:00 – CUR-
SE DE MAªINI – Formula E, în Regatul Unit,

la Londra.
DOLCE SPORT 3
13:00 – RALIU WRC, în Polonia.
EUROSPORT 1
12:30 – CURSE DE MAªINI – Supercupa

Porsche, în Austria, la Spielberg / 15:15 – CI-
CLISM – Turul Franþei: etapa a 2-a (Saint-Lo
– Cherbourg) / 19:15, 2:00 – FOTBAL MLS –
SUA/Canada: New York City FC – New York
Red Bulls, Sporting Kansas City – Columbus
Crew.

EUROSPORT 2
15:30 – CURSE DE MAªINI - Seria Blan-

cpain Sprint, în Germania, la Nürburgring /
18:30 – HANDBAL – Campionatele Mondia-
le Universitare, în Spania, la Malaga: finala la
masculin.

TVR 2
11:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – Cam-

pionatele Naþional, la Cluj.
PRO TV
22:00 – FOTBAL – Euro 2016, sferturi de

finalã: Franþa – Islanda.

Naþionala Portugaliei a devenit,
joi searã, prima semifinalistã de la
Euro 2016, dupã ce a devansat Polo-
nia la loviturile de departajare (5-3),
1-1 la capãtul a 90, respectiv 120 de
minute.

Leºii, viitori adversari ai tricolori-
lor în calificãrile pentru CM 2018, au
început în forþã ºi încã din minutul 2
aveau sã-ºi treacã în cont deschide-
rea scorului. Lewandowski a înscris
la primul sãu ºut pe poartã la acest
turneu (incredibil, tocmai în al 5-lea
joc), finalizând o centrare perfectã a
lui Grosicki, totul dupã o fazã la care
Cedric Soares a greºit grav.

Portugalia a încercat sã preia con-
trolul meciului, însã de-a lungul pri-
mei jumãtãþi de orã ºi oponenta a mai
pus probleme porþii lui Rui Patricio.

Egalitatea a survenit în minutul 33.
A marcat puºtiul Renato Sanches,
cumpãrat în aceastã varã cu 35 de
milioane de euro de Bayern Mun-
chen de la Benfica. Mijlocaºul a com-
binat din prima cu Nani, a tras cu
stângul de la 17 metri, iar mingea uºor
deviatã de Krychowiak l-a învins pe
Fabianski!

Dacã prima reprizã a fost una plã-

CAMPIONATUL EUROPEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

Rui Patricio – Cedric Soares, Pepe,
Jose Fonte, Eliseu – W. Carvalho (Da-
nilo Pereira 96) – Joao Mario (Qua-
resma 80), Renato Sanches, Adrien
Silva (Moutinho 74) – Nani, Cr. Ro-
naldo. Selecþioner: Fernando Santos.

POLONIA 4-6, dupã penalty-uri PORTUGALIA
      (1-1 dupã 90 ºi 120 de minute)

Stadion: “Velodrome” – Marsilia, spectatori: 62.940.
Au marcat: Lewandowski (2) / Renato Sanches (33).

La lovituri de departajare: au înscris Lewandowski, Milik, Glik,
ratând Blaszczykowski / au punctat Cr. Ronaldo, Renato Sanches,

Moutinho, Nani, Quaresma.

Cartonaºe galbene: Jedrzejczyc (42), Glik (66), Kapustka (89) /
Adrien Silva (70), W. Carvalho (90+2).

Arbitru: Felix Brych (Germania).

Fabianski – Piszczek, Glik, Paz-
dan, Jedrzejczyc – Blaszczykowski,
Krychowiak, Maczynski (Jodlowiec
98), Grosicki (Kapustka 81) – Milik
– Lewandowski. Selecþioner: Adam
Nawalka.

Lusitanii supravieþuiesc loteriei de la punctul
cu var, strecurându-se în semifinale

Pentru un loc în ultimul act, Portugalia va înfrunta învingãtoarea
meciul de asearã, care a opus Belgiei replica Þãrii Galilor

cutã, în partea secundã ºi în prelun-
giri nu s-a mai jucat mare lucru, sin-
gurul “evidenþiat” fiind Cristiano
Ronaldo, cel care s-a fãcut de râs cu
douã lufturi memorabile.

La loviturile de departajare a ra-
tat doar “Kuba” Blaszczykowski,
golgheterul Poloniei în Franþa (cu 2
goluri), execuþia sa fiind paratã de
Rui Patricio. Quaresma a declanºat
sãrbãtoarea, aºa cum fãcuse ºi în
“optimea” cu Croaþia, când a înscris
unicul gol în minutul 117. Portuga-
lia a bifat semifinalele ºi la prece-
denta ediþie, din 2012, cedând la
penalty-uri în faþa Spaniei, deþinã-
toarea titlului în acel moment, dar ºi
viitoarea campioanã. Întorcându-ne
o idee la Polonia, aceasta obþinuse
calificarea în sferturi tot în urma unei
partide ce-a avut nevoie de 11 me-
tri, cu Elveþia.

Fernando Santos: “Polonia
a început foarte bine meciul,
dar am avut o strategie”

Selecþionerul portughez, Fernan-
do Santos a declarat, la final, cã stra-
tegia gânditã de el a dat roade. “Pe

mãsurã ce înaintãm în competiþie ne
apropiem de obiectivul nostru. Avem
ambiþie ºi ne dorim sã aducem o mare
bucurie poporului portughez. Penal-
ty-urile sunt o loterie. ªtiam cã Polo-
nia este o echipã tare la loviturile de
departajare, dar le-am spus jucãtori-
lor mei sã rãmânã calmi.

Polonia a început foarte bine me-
ciul, dar am avut o strategie. Wil-
liam Carvalho, Renato Sanches ºi
Adrien Silva trebuiau sã închidã
foarte bine jocul la mijlocul terenu-
lui. I-am lãsat pe adversari sã preia
iniþiativa, nu am putut sã-l þinem pe
Milik ºi asta ne-a costat. Le-am spus
jucãtorilor sã coboare mai mult în
apãrare. Din fericire, am marcat prin
Renato”, a spus Santos.

Într-o echipã din care au fãcut
parte Cristiano Ronaldo, Nani sau
Ricardo Quaresma, Renato Sanches
a fost cel care, în final, a reuºit sã
marcheze golul egalãrii. Tânãrul de
doar 18 ani cumpãrat de Bayern
Munchen în aceastã varã a marcat,
dupã un un-doi cu Nani, cu ºut pu-
ternic din marginea careului polo-
nez. Fernando Santos i-a lãudat pre-
staþia.

“Sanches a jucat bine, dar nu cred
cã Renato, cel pe care l-aþi vãzut joi
searã, este cel pe care îl vom vedea
ºi în viitor. Este încã în creºtere, are
calitãþi, ºi le-a arãtat în teren. Va de-
veni ºi mai bun. În aminteºte de ma-
rele jucãtor portughez Coluna.

Este crucial ca în aceastã fazã a
competiþiei sã rotim jucãtorii. Vreau
ca ei sã fie responsabili, dar, de ase-
menea, liberi sã se bucure de joc.
Sunt încrezãtor în munca mea, vom
aborda ºi meciul din semifinale în
acelaºi mod. Sunt cu picioarele pe
pãmânt, ºtim cã vom întâlni o echipã
bunã”, a conchis Fernando Santos,
la flash-interviul de dupã partidã, ci-
tat de site-ul UEFA.

Adam Nawalka: “Sper cã acest
turneu final sã fie începutul unei
ere minunate pentru fotbalul
polonez”

Tehnicianul învinºilor, Adam Na-
walka a declarat cã fotbaliºtii sãi au
jucat cu inima ºi meritã laude, men-
þionând, totodatã, cã sperã ca acest
turneu final sã fie începutul unei ere
minunate pentru fotbalul polonez.

“Ambele echipe au jucat foarte
bine, a fost un joc plin de provo-
cãri. Fotbaliºtii au jucat cu inima, toþi
au fãcut-o bine ºi n-aº vrea sã laud
doar pe unii dintrei ei. Toþi meritã.
Cred cã aºteptãrile fanilor sunt mo-
tivaþia noastrã de a juca mai bine de
la meci la meci. Simþim sprijinul lor
ºi ºtim cã le putem aduce o mulþime
de bucurii. Sper cã acest turneu fi-
nal sã fie începutul unei ere minu-
nate pentru fotbalul polonez.

Robert Lewandowski este ºi va fi
întotdeauna un jucãtor uriaº pentru
echipa naþionalã. El este cãpitanul,
el motiveazã echipa, atât în teren, cât
ºi în afara lui. Pot doar sã-i laud com-
portamentul. A fost un turneu bun

pentru echipã, dar ºi pentru Robert.
Sunt mulþumit ºi fericit de modul cum
a jucat. Vreau sã le mulþumesc tutu-
ror fotbaliºtilor mei pentru jocul lor”,
spus Nawalka la finalul jocului, con-
form site-ului UEFA.

Nawalka ºi-a lãudat elevii pentru
spiritul de echipã de care au dat do-
vada pe toatã durata calificãrilor ºi a
turneului final. Selecþionerul polonez
susþine cã jucãtorii sãi au dat dova-
dã de curaj pe tot parcursul acestei
campanii de la Campionat European
din Franþa.

“Echipa lucreazã ca un întreg.
Spiritul de echipã a fost punctul nos-
tru forte tot timpul petrecut în Fran-
þa. Trebuie sã ne gândim la ce am
realizat ºi sã continuãm sã progre-
sãm. Nu trebuie sã regretãm prea mult
aceastã înfrângere, deºi este o deza-
mãgire. Este cu siguranþã un moment
greu pentru noi, dar trebuie sã pri-
vim cu optimism spre viitor”, a mai
afirmat Nawalka

“Lewa”, primul gol la naþionalã
dupã o perioadã incredibilã
de secetã

Robert Lewandowski a fost una
dintre marile dezamãgiri ale acestui
Campionat European. Venit dupã un
sezon foarte bun cu Bayern, interna-
þionalul polonez nu reuºise sã înscrie
nici mãcar o datã pânã la meciul cu
Portugalia. Mai mult, el a izbutit sã
puncteze pentru prima datã la naþio-
nalã dupã o pauzã de 644 de minute.

Pe de altã parte, prin reuºita din
minutul 2 (secunda 100) cu Portu-
galia, “Lewa” ºi-a trecut în cont al
doilea cel mai rapid gol din istoria
Euro dupã cel marcat de Kirichenko
(Rusia, în 2004). De asemenea, este
cel mai rapid gol de la acest turneu
final, devansând-ul pe irlandezul
Brady (119 secunde), la 1-2, în op-
timi, cu Franþa.
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Germania – Italia reprezintã,
cu siguranþã, una dintre cele
mai aºteptate ciocniri de plane-
tã, una care-ºi va trãi un nou
episod în aceastã searã, miza
reprezentând-o un loc în semi-
finalele Euro 2016. Iar partida
se anunþã cu atât mai interesan-
tã cu cât cele douã combatante
au arãtat puþine slãbiciuni pânã
acum.

Cu apãrarea cea mai bunã din
lume, aºa cum este privitã în

Un “sfert” mareUn “sfert” mareUn “sfert” mareUn “sfert” mareUn “sfert” mare
cât o finalãcât o finalãcât o finalãcât o finalãcât o finalã

Arbitru: Viktor Kassai (Ungaria).

GERMANIA – ITALIA
Stadion: “Nouveau” – Bordeaux, sâmbãtã, ora 22:00,

PRO TV, Dolce Sport 1.
Formaþii probabile

Neuer – Kimmich, Boateng,
Hummels, Hector – Khedira, Kro-
os – Ozil, Muller, Draxler – Go-
mez. Selecþioner: Joachim Low.

Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiel-
lini – Florenzi, Parolo, Giaccherini,
Darmian, De Sciglio – Pelle, Eder.
Selecþioner: Antonio Conte.

Franþa, Italia a arãtat o defen-
sivã de fier, aproape fãrã gre-
ºealã. Totul dublat de un atac
gândit în cel mai mic amãnunt.
Ce-a ieºit? Un 2-0 cu frumoasa
Belgie, un 1-0 cu Suedia, un 0-
1 cu Irlanda (Italia câºtigase
deja grupa) ºi un 2-0, în optimi,
cu deþinãtoarea ultimlor douã
tiluri continentale, Spania.

De cealaltã parte, Germania
este singura echipã de la Euro
2016 care pânã acum nu a pri-

mit gol. Nimeni în patru meciuri
nu a putut trimite mingea în
poarta lui Neuer. Nici Polonia
(0-0), nici Ucraina (2-0), nici
Irlanda de Nord (1-0) ºi nici
Slovacia (3-0, în optimi).

Germania ºi Italia s-au mai
aflat faþã în faþã de 33 de ori,
iar bilanþul este de partea “Squa-
drei Azzurra”: 15 victorii, 10 re-
mize, 8 înfrângeri. În dispute la
un turneu final, italienii au ieºit
mai de fiecare datã în faþã, amin-
tind aici doar ce s-a petrecut mai
recent, semifinalele de la Euro
2012 (scor 2-1) ºi CM 2006 (2-
0, chiar în Germania). În ulti-
mul “direct”, disputat în primã-
vara acestui an, “Mannschaft-
ul” a zdrobit Italia la Munchen,
4-1 (Kroos, Gotze, Hector, Ozil
/ El Shaarawy).

Pentru disputa din aceastã
searã, nemþii au ceva emoþii

doar cu fundaºul stânga Hec-
tor – incert. În schimb, italie-
nii nu pot miza pe De Rossi ºi

Candreva – ambii accidentaþi,
respectiv pe Thiago Motta –
suspendat.

În ultimul sfert de finalã,
gazda Franþa va primi, mâine
searã, replica marii surprize
Islanda. Dupã ce a ieºit pe
locul 2 într-o grupã cu Unga-
ria (1-1), Portugalia (1-1) ºi
Austria (2-1), reprezentativa
nordicã a blocat în optimi
drumul Angliei, 2-1 (de la 0-
1). ªi n-ar fi totul, au anunþat
islandezii: “Am crescut câte
un pic de la un meci la altul.
Dar n-am arãtat totul. O sã
vedeþi, putem mai mult.
Jucãtorii noºtri au lãsat atâtea

Nordicii, gata de un nou miracol?

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

FRANÞA – ISLANDA
Stadion: “Stade de France” – St. Denis, duminicã, ora 22:00,

PRO TV, Dolce Sport 1.
Formaþii probabile

Lloris – Sagna, Mangala,

Koscielny, Evra – Matuidi, Sis-

soko, Pogba – Griezmann, Gi-

roud Payet. Selecþioner: Didier

Deschamps.

Halldorsson – Saevarsson,
Arnason, R. Sigurdsson, Sku-
lason – Gudmundsson, Gun-
narsson,  G.  Sigurdsson,  B.
Bjarnason – Sightorsson, Bod-
varsson. Selecþioneri: Lars Le-
gerback, Heimir Hallgrímsson.

obstacole în urmã cã urmã-
toarele li se vor pãrea din ce
în ce mai mici. Acum au altã
mentalitate”, i-a uimit co-
selecþionerul Heimir Hallgrim-
son, pe jurnaliºti, dupã meciul
cu Anglia. Pe aceeaºi lungime
de undã s-a încadrat ºi Ragnar
Sigurdsson, cel care l-a învins
primul pe portarul Hart:
“Englezii au crezut cã va fi ca
o plimbare în parc. ªi când au
vãzut cum stau de fapt
lucrurile s-au panicat. E greu
sã-i dai gol Islandei. Franþa?

N-a atins nivelul maxim, ca ºi
noi, de altfel. Duminicã ne-am
propus sã jucãm mai tehnic ºi
sã fim mai dominanþi.”

Amintind ºi parcursul
Franþei, aceasta a debutat cu
un 2-1 contra României,
urmat de un 2-0 cu Albania,
un 0-0 cu Elveþia ºi un 2-1
cu Irlanda, în optimi.

La meciurile directe “Les
Bleus” sunt neînvinºi: 8
victorii, 3 remize. Cel mai de
curând s-au întâlnit într-un
amical disputat în mai 2012,

scor 3-2 , dupã 0-2 la pauzã.
Dacã islandezii nu au vreo

problemã de efectiv, france-
zii nu pot conta mâine pe

Adil Rami ºi N’Golo Kante –
ambii suspendaþi, în vreme
ce Kingsley Coman este
incert.

Dupã ce Spania a pãrãsit CM
2014 încã din faza grupelor, iar
la Euro 2016 s-a oprit în op-
timi (0-2 cu Italia), selecþione-
rul Vicente Del Bosque (65 de
ani) a anunþat cã nu va mai
continua sã pregãteascã “La
Roja”, dar ºi cã se va retrage
din fotbal.

“Am de gând sã-mi duc con-
tractul pânã pe 31 iulie. Dupã

Kapaz (Azb) – Dacia (Mol) 0-0
/ Rabotnicki (Mac) – Buducnost
(Mun) 1-1 / Partizani Tirana (Alb)
– Slovan Bratislava (Slc) 0-0 /  St.
Patrick’s (Irl) – Jeunesse d’Esch
(Lux) 1-0 / Dila Gori (Geo) – Shi-
rak FC (Arm) 1-0 / Aktobe (Kaz)
– MTK Budapesta (Ung) 1-1 /
Santa Coloma (And) – Lokomoti-
va Zagreb (Cro) 1-3 / Ventspils
(Let) – Vikingur (Fer) 2-0 / Admi-
ra Wacker (Aus) – Spartak Myja-
va (Slc) 1-1 / Bokelj (Alb) – Voj-
vodina (Ser) 1-1 / Levadia (Est) –
HB Torshavn (Fer) 1-1 / Videoton
(Ung) – Zaria (Mol) 3-0 / Atlantas
(Lit) – HJK Helsinki (Fin) 0-2 /
Sloboda Tuzla (Bos) – Beitar Ie-
rusalim (Isr) 0-0 / Trakai (Lit) –
Nomme Kalju (Est) 2-1 / Balzan
(Mal) – Neftci Baku (Aze) 0-2 / Dinamo Minsk
(Blr) – Spartaks Jurmala (Let) 2-1 / Banants
(Arm) – Omonia Nicosia (Cip) 0-1 / IFK Gote-
borg (Sue) – Llandudno (ÞG) 5-0 / AIK Stock-
holm – Bala Town (ÞG) 2-0 / Europa (Gib) –
Pyunik (Arm) 2-0 / Slavia Sofia (Bul) – Zaglebie
Lubin (Pol) 1-0 / Midtjylland (Dan) – Suduva
(Lit) 1-0 / Zimbru (Mol) – Chikhura (Geo) 0-1 /

LIGA EUROPA – PRIMUL TUR
PRELIMINAR – MANªA ÎNTÂI

Del Bosque ºi-a anunþat
ieºirea din scenã

ce am fost elimi-
naþi de la Euro
nu am avut nici-
un dubiu în ceea
ce priveºte viito-
rul meu. Fãrã în-
do ia lã ,  nu  am
nicio intenþie sã
mai fiu selecþio-
ner, dar o sã fiu
d isc re t .  P reºe-
dintele Villar a
avut întotdeauna
mânã bunã la an-
trenori. Sunt oa-
meni foarte pre-
gãtiþi. Nu voi mai

continua sã antrenez, voi ieºi
din fotbal. Dar pot ajuta cu ori-
ce va fi nevoie”, a declarat Del
Bosque la Radiogaceta.

Del Bosque a fost numit se-
lecþionerul Spaniei în 2008, câº-
tigând CM 2010 ºi Euro 2012.
El este singurul antrenor din
lume care a  câºt igat  UEFA
Champions League, Campiona-
tul European ºi Cupa Mondialã.

AEK Larnaca (Cip) – Folgore
(San M) 3-0 / Kukesi (Alb) –
Rudar (Mun) 1-1 / Vaduz (Lie) –
Sileks (Mac) 3-1 / Differandge
(Lux) – Cliftonville (Ir. N) 1-1 /
Odd (Norvegia) – Mariehamn (Fin)
2-0 / Siroki (Bos) – Birkirkara
(Mal) 1-1 / Qabala (Azb) – Sam-
tredia (Geo) 5-1 / Maccabi Tel Aviv
(Isr) – Gorica (Sln) 3-0 / Beroe
(Bul) – Radnik Bijeljina (Bos) 0-0 /
Domzale (Sln) – Lusitanos (And)
3-1 / Runavik (Fer) – Soligorsk
(Blr) 0-2 / Teuta Durres (Alb) –
Kairat (Kaz) 0-1 / Connah’s Quay
(ÞG) – Staebek (Nor) 0-0 / Trna-
va (Slc) – Hibernians (Mal) 3-0 /
La Fiorita (San M) – Debrecen
(Ung) 0-5 / Cukaricki (Ser) – Or-
dobasy (Kaz) 3-0 / Aberdeen (Sco)

– Fola Esch (Lux) 3-1 / Linfield (Irl N) – Cork City
(Irl) 0-1 / Shamrock (Irl) – RoPS (Fin) 0-2 / Hearts
(Sco) – Infonet (Est) 2-1 / Skhendija (Mac) – MKS
Cracovia (Pol) 2-0 / Breidablik (Isl) – Jelgava (Let)
2-3 / KR Reykjavik (Isl) – Glenavon (Irl N) 2-1 /
Valur (Isl) – Brondby (Dan) 1-4.

Partidele retur sunt programate în 5, 6 ºi 7
iulie.
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ªtiinþa s-a impus în amicalul
de galã al verii, contra lui Zenit
Sankt Petersburg, disputat chiar
în cantonamentul ruºilor, de la
Going (Austria). Alb-albaºtrii au
fost mai motivaþi decât adversa-
rii, reuºind ºi un joc consistent,
cu un presing agresiv ºi contre
periculoase, pe lângã cele douã
goluri creându-ºi ºi alte 3-4 oca-

zii importante. În minutul 35, lan-
sat de Madson, Mãzãrache a
ºutat în colþul lung dupã o cursã
în bamda dreaptã ºi acelaºi ata-
cant i-a pasat lui Zlatinski pentru
o reluare din demivoleu pe colþul
scurt, din centrul careului, în
debutul pãrþii secunde. Acelaºi
Mãzãrache a mai ratat douã oca-
zii mari, iar Briceag ºi Bancu pu-
teau ºi ei înscrie. De asemenea,
Ivan a irosit un contraatac pur-
tat în superioritate de craioveni,
în finalul jocului.

Zenit a avut ºi ea mai multe
ºanse de gol, inclusiv douã ºuturi
în barã, iar Calancea s-a remar-
cat din nou, la fel ca în partida
cu Salzburg. Victoria rãmâne una
de prestigiu, iar jocul alb-albaº-
trilor este unul care oferã spe-
ranþe, chiar dacã ruºii nu au avut
pe teren majoritatea vedetelor:
belgianul Witsel, aflat la Euro,
ruºii Lodighin, Smolnikov, ªatov,
Dzyuba ºi Kokorin, aflaþi încã în
vacanþã dupã Euro, portughezul

Zenit Sankt Petersburg – Universitatea Craiova 0-2Zenit Sankt Petersburg – Universitatea Craiova 0-2Zenit Sankt Petersburg – Universitatea Craiova 0-2Zenit Sankt Petersburg – Universitatea Craiova 0-2Zenit Sankt Petersburg – Universitatea Craiova 0-2
Au marcat:  Mãzãrache (35), Zlatinski (51)
Zenit: Baburin (46 M. Kerzhakov), Criscito (46 Bogaev), Jovanoviæ (46 Zuev), Garay (46 Neto), Zhirkov

(46 Mauricio), Bavin (46 Chernov), Zinckov (46 Javi Garcia), Salamatov (46 Djordjevic), Ryazantsev (46
Mogilevets), Dolgov (46 Kerzhakov), Kireenko (30 Ivanov, 58 Pronichev). Antrenor: Mircea Lucescu.

Universitatea Craiova: Calancea (82 L. Popescu) — Briceag (87 Vlãdoiu), Popov (46 Dumitraº), Acka
(60 Kay), Vãtãjelu — Madson (46 Mateiu), Zlatinski (82 Manea) — A. Ivan (90 R. Petre), Bancu (67 Screciu),
Bãluþã (85 Surugiu) — Mãzãrache (85 Jurj). Antrenor: Gigi Mulþescu.
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Danny, în timp ce brazilianul
Hulk a fost vândut la gruparea
chinezã Shanghai. Aceste absen-
þe notorii s-au resimþit ºi în pre-
cedentele amicale ale echipei lui
„Il Luce”, care a remizat cu na-
þionala olimpicã a Irakului ºi a
pierdut în faþa azerilor de la Qa-
rabag. Chiar ºi în aceste condi-
þii, lui Lucescu nu i-a picat deloc

bine eºecul, el refu-
zând ºi sã ofere de-
claraþii la finalul par-
tidei.

Mulþescu:
„Sã nu ne îmbãtãm
cu apã rece, a fost
doar un amical”

Gigi Mulþescu ºi-
a felicitat elevii pen-
tru ambiþie ºi pentru
rezultat, dar îi sfãtu-
ieºte sã rãmânã cum-
pãtaþi, fiindcã a fost
doar o partidã de ve-
rificare, iar adversa-
rul nu a fost la nive-
lul pe care-l cunoaº-
team în anii trecuþi:-
 „A fost un meci de
pregãtire din care
trebuie sã învãþãm.
La finalul lui trebuie
trase concluziile
pentru a remedia
greºelile. Îi mulþu-
mesc lui Mircea Lu-

cescu cã a acceptat sã-i fim
parteneri ºi astfel am putut sã ne
pregãtim cu un adversar de un
asemenea calibru. A fost un
joc util pentru noi, ne-am for-
þat limitele. Ne-a fost un pic
fricã în primele minute, au
venit peste noi cu valoare,
putere ºi forþã, dar apoi am
echilibrat întâlnirea. Bãieþii au
simþit pulsul jocului, au vã-
zut cã se poate ºi au reuºit
multe lucruri bune. Dar pânã
la urmã a fost un meci ami-
cal, nu trebuie sã ne îmbã-
tãm cu apã rece, când vom
bate Zenit într-un meci ofi-
cial, atunci trebuie sã fim bu-
curoºi. Vreau sã construim o
echipã bunã, sã avem un joc
solid astfel încât sã ne califi-
cãm în play-off. Iar din iarnã
sã ne întãrim ºi sã atacãm lo-
curile de sus“.

Autor al primului gol ºi al
assist-ului pentru Zlatinski,
Simon Mãzãrache a declarat-

: „Mã bucur cã am reuºit, în sfâr-
ºit, sã sparg gheaþa, dupã un fi-
nal de sezon slab pentru mine, cu
multe ratãri. Este un gol de mo-
ral pentru mine, îmi doresc sã în-
scriu din ce în ce mai mult în
Liga 1, acolo unde conteazã. Am
jucat împotriva unei echipa care
evolueazã an de an în Champions
League, fapt care ne-a motivat.
Noi ne propunem sã ne calificãm
în play-off, apoi sã luptãm pen-
tru locurile 1-3. Va fi greu, dar
nu imposibil. Domnul Mulþescu
a adus un spirit propice perfor-
manþei“.   

Hristo Zlatinski a jucat primul
meci de la revenirea la echipã,
însã nu a mai fost cãpitan, ban-
derola rãmânând pe braþul lui
Vãtãjelu, unicul integralist. „Zla-
tan” a înscris al doilea gol ºi la
final a declarat: „Faptul cã am
marcat nu este foarte important,
ci modul în care a evoluat echi-
pa. A fost o pregãtire bunã pen-
tru campionat, mai avem multe
lucruri de învãþat ºi de pus la
punct. Ne înþelegem bine cu an-
trenorul, iar toþi vom da totul pen-
tru a ne atinge obiectivele, de la
meci la meci trebuie sã fim din
ce în ce mai buni“.  

Astãzi, meci cu MSK Zilina
Urmãtorul amical al ªtiinþei în

Austria este programat astãzi, îm-
potriva celor de la MSK Zilina, lo-
cul 5 în campionatul Slovaciei.
Nuno Rocha ºi-a rezolvat proble-
ma cu viza Schengen ºi va ajunge
î n

acest week-end în cantonamentul
de la Fugen, acolo unde se aflã deja
alþi doi juniori cooptaþi la mijlocul
sãptãmânii, atacantul Burlacu ºi
stoperul Drãghici.

Altfel, despãrþirea de Sebastian
Achim a devenit oficialã, fundaºu-
lui dreapta în vârstã de 30 de ani
expirându-i contractul pe 30 iunie.
De altfel, el nu a fost luat nici în
cantonamentul din Austria. Achim
a fost adus în vara anului 2014 de
la Petrolul Ploieºti, din posturã de
jucãtor liber de contract ºi nu a
reuºit sã marcheze pentru Univer-
sitatea în cele 54 de meciuri dis-
putate în douã sezoane.

O idee proastã: Marcel Popes-
cu i-a invitat pe ruºi la inaugura-
rea arenei din Bãnie

Preºedintele clubului craiovean,
Marcel Popescu, a declarat cã i-a
propus lui Mircea Lucescu, iar
acesta a acceptat sã joace un nou
amical cu Universitatea, chiar la
inaugurarea noii arene din Bãnie.
Sperãm ca ideea sã nu se ºi con-
cretizeze, din mai multe motive. În
primul rând, adversarul nu este
unul de marcã, o echipã din Ru-
sia, indiferent de forþa ei financia-
rã, nefiind prea atractivã pentru

suporterii din Bãnie. Apoi, Po-
pescu ºi Lucescu au luat în
calcul o perioadã de întreru-
pere a campionatelor, pentru
meciurile echipelor naþionale,
ori, asta înseamnã cã Zenit ar
veni la Craiova fãrã internaþi-
onalii sãi, deci fãrã numele cele
mai importante din lot.

Nu în ultimul rând,  meciul
de galã organizat la inaugura-
rea stadionului ar trebui sã sem-
nifice ceva pentru Universita-
tea ºi pentru suporterii ei, ast-
fel încât sunt necesare demer-
suri pentru a întâlni o echipã
agreatã de majoritatea fanilor
alb-albaºtri, precum  Napoli,
sau o formaþie celebrã cu care
ªtiinþa a jucat în cupele euro-
pene, gen: Benfica, PSG, Bay-
ern Munchen, Bordeaux, Inter
Milano, Kaiserslautern, Fioren-
tina, Olympiakos Pireu, Hajduk
Split, Borussia Dortmund, etc.


