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- Senatorul Popescu n-a fost în
stare sã-þi facã o casã... ºi-a fã-
cut vilã.
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De ieri, tramvaiul a
fost repus în
circulaþie, dupã o
pauzã de aproape
trei ani. În tot acest
timp, s-au reabilitat
pãrþi din calea de
rulare ºi s-a
modernizat integral
firul de alimentare
cu energie
electricã.
Reprezentanþii RAT
Craiova au profitat
de perioada în care
tramvaiele au fost
retrase în depou ºi
le-au recondiþionat
pe 13 dintre ele.
Costurile reparaþiilor
s-au ridicat la 10.000
de euro pe bucatã,
tramvaiele fiind
programate sã
ruleze pentru o
perioadã de un an. 33333 AD
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Prin hotãrârea Consiliului
local al muncipiului Craiova,
întrunit în ºedinþa ordinarã din
data de 28 aprilie a.c., în te-
meiul raportului întocmit de
“serviciul imagine”, s-a con-
ferit titlul de “Cetãþean de
Onoare”, scriitorului Nicolae
Bãlaºa, în semn de recunoº-
tiinþã pentru întreaga sa acti-
vitate. ªtirea este, scuzatã fie
exprimarea, una de rutinã, de-
a dreptul banalã, netrezind
vreo emoþie vagã, dar nici co-
mentarii ostile, care sã sune a
pluton de execuþie...

Sute de hectare cu viþã-de-vie,
distruse în totalitate
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La sfârºitul sãptãmânii trecute s-
a înregistrat la Curtea de Apel Cra-
iova apelul declarat de Bogdan Dane,
craioveanul de 34 de ani, arestat în
ianuarie pentru cinci infracþiuni de
conducere cu permisul suspendat ºi
sub influenþa bãuturilor alcoolice,
toate comise în perioada termenu-
lui de încercare, dupã ce, în iunie
2013, a fost condamnat pentru tra-
fic de droguri de risc la 3 ani de
închisoare cu suspendare. Craiovea-
nul a declarat apel împotriva sen-
tinþei prin care Judecãtoria Craiova
l-a condamnat la o pedeapsã totalã
de 6 ani ºi 2 luni.

MIXA(r)TMIXA(r)TMIXA(r)TMIXA(r)TMIXA(r)TE la TE la TE la TE la TE la Teatruleatruleatruleatruleatrul
Naþional Craiova:Naþional Craiova:Naþional Craiova:Naþional Craiova:Naþional Craiova:
spectacolul „Iuliusspectacolul „Iuliusspectacolul „Iuliusspectacolul „Iuliusspectacolul „Iulius
Caesar” ºi concertCaesar” ºi concertCaesar” ºi concertCaesar” ºi concertCaesar” ºi concert
de violoncel susþinutde violoncel susþinutde violoncel susþinutde violoncel susþinutde violoncel susþinut
de Andrei Kivude Andrei Kivude Andrei Kivude Andrei Kivude Andrei Kivu



2 / cuvântul libertãþii joi, 5 mai 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

DNA: Sechestru
pe mai multe clãdiri
ºi terenuri în dosarul
lui Gabriel Oprea

Fostul ministru al Afaceri-
lor Interne, Gabriel Oprea, a
fost chemat de procurori la
sediul DNA pentru a i se
aduce la cunoºtinþã sechestrul
pus pe bunurile sale, pentru
recuperarea prejudiciului din
dosarul în care este acuzat de
abuz în serviciu, au declarat
pentru MEDIAFAX surse
judiciare. Procurorii susþin cã
“la data de 13 iulie 2015,
Gabriel Oprea, în calitate de
ministru de Interne ºi ordona-
tor de credite, cu ajutorul
suspecþilor Nicolae Gheorghe,
secretar de stat în cadrul
Departamentului de Informa-
þii ºi Protecþie Internã ºi Pavel
Gabriel-Nicolae, ºef al servi-
ciului juridic, a dispus
suplimentarea cu suma de
410.000 lei a fondurilor
pentru cheltuieli operative ale
acestei structuri de poliþie ºi a
aprobat achiziþia unui autotu-
rism Audi A8 în scopul
declarat al asigurãrii protec-
þiei demnitarilor”. DNA
precizeazã cã în perioada 21
august – octombrie 2015,
ministrul de Interne a benefi-
ciat de folosinþa exclusivã a
autoturismului Audi A8.
Conform Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, achiziþionarea
autoturismului s-a fãcut cu
încãlcarea prevederilor legale
care limiteazã astfel de
investiþii din fondurile opera-
tive ale Ministerului Afaceri-
lor Interne, strict la situaþii
legate de folosirea lor în
activitãþi de urmãrire penalã
a infracþiunilor de corupþie.
Ca urmare a încãlcãrii
atribuþiilor de serviciu,
bugetul de stat a fost prejudi-
ciat cu suma de 410.000 lei,
mai susþin procurorii.

‘’S-a respins articolul 50 ca
neîntemeiat pentru cã nu s-a adus
niciun argument care sã justifice
schimbarea practicii CCR în do-
meniu. Este o practica vastã în
aceastã privinþã. Dintotdeauna,
Curtea a spus cã este rolul Parla-
mentului sã stabileascã legea elec-
toralã, modalitãþile, semnãturi, fãrã
semnãturi. De altfel, ºi Comisia de
la Veneþia spune cã nu este nicio
problemã, nu se încalcã dreptul de
a alege sau de a fi ales prin faptul
cã se condiþioneazã de existenþa
unor semnãturi’’, a explicat Ze-
grean. El a explicat cã a fost respin-
sã ºi sesizarea privind articolul 101
pentru cã acest articol nu are legã-
turã cu cauza depusã judecãþii. ‘’În
acest dosar se judecã posibilitatea
autorului excepþiei de a candida sau
nu în funcþie de semnãturile pe care
trebuia sã le depunã. Deci, nu se
judecã legea electoralã în ansam-
blul sãu’’, a subliniat preºedintele
CCR.

Întrebat dacã alegerile din 5 iu-

“Vã solicit sã constataþi cã ce-
rerea grupului parlamentar al PSD
din 3 mai nu îndeplineºtre condi-
þiile de admisibilitate prevãzute de
art. 26 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor ºi sã dispuneþi respin-
gerea acesteia”, se aratã într-o
adresa semnatã de Valeriu Zgonea,
în calitate de deputat neafiliat.

Concret, Zgonea susþine cã a
fost exclus din PSD, iar cererea
de revocare poate fi fãcutã de lide-
rul grupului parlamentar din care
preºedintele Camerei face parte.
Secretarul Biroului Permanent al
Camerei, Marcel Ciolacu, a expli-
cat cã ºedinþa a fost suspendatã
deoarece liderii de grup nu au ajuns
la un consens, liderul grupului PSD,
Florin Pâslaru, susþinând cã are
dreptul de a cere revocarea, deoa-
rece nu a fost fãcut niciun anunþ
în plen cu privire la faptul cã Zgo-
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Judecãtorii CCR au respins ieri în unanimi-
tate sesizarea jurnalistului Liviu Avram pri-
vind alegerile locale, a anunþat preºedintele

CCR, Augustin Zegrean.
nie se vor organiza într-un singur
tur, Zegrean a afirmat cã din punc-
tul de vedere al CCR acestea rã-
mân într-un singur tur. ‘’Curtea
Constituþionalã tocmai s-a pronun-
þat astãzi, nu cred cã mâine vom
schimba. Mai avem încã 30 de
dosare venite pânã astãzi cam cu
acelaºi obiect, dar sigur nu vom
schimba practica de azi pânã mâi-
ne’’, a accentuat el.

Procurorul desemnat a afirmat
cã autorul excepþiei doreºte modi-
ficarea soluþiei legislative cuprinsã
în acest articol, ceea ce excede
controlul CCR. ‘’Cu privire la dis-
poziþiile articolului 101, alineatele
2 ºi 3 din lege, noi considerã cã
acestea nu au legãturã cu cauza
având în vedere obiectul dosarului
în care a fost invocatã execepþia
cu privire la acest articol. De ase-
menea, autorul excepþie motivea-
zã extinderea controlului prin le-
gãtura (…) pe care ar avea-o cu
cele prevãzute de articolul 50, ali-
neatul 2, în sensul cã împreunã ar

forma un sistem de manipulare a
legislaþiei electorale în favoarea
partidelor aflate la putere. Domnule
preºedinte, în opinia noastrã nu
sunt întrunite cerinþele prevãzute
de articolul 31, alineatul 2 din le-
gea 47/1992, în schimb dacã veþi
trece peste aceste susþineri, pe
fond excepþia pare ca fiind neînte-
meiatã ºi în acest sens învederãm
cele reþinute de CCR prin decizia
din 2008 în care se aratã cã legiui-
torul este suveran în determinarea
modalitãþilor de exercitare a drep-
turilor electorale, prin stabilirea sis-
temului electoral cu limitele sale.
De fapt, autorul excepþiei doreºte
modificarea soluþiei legislative cu-
prinsã în acest articol, ceea ce în
opinia noastrã excede controlul
CCR’’, a declarat procurorul de-
semnat, în ºedinþa CCR.

Procurorul desemnat a mai
afirmat cã legiuitorul ordinar este
sigurul suveran în a stabili siste-
mul electoral ºi limitele sale. ‘’Ast-
fel cã adãugarea prin legea a unor
condiþii suplimentare pentru ca o
persoanã sã poatã ocupa o func-
þie publicã electivã este datã de im-
portanþa acestei funcþii, de ideea
unei reprezentãri responsabile ºi

eficiente, ca o garanþie a repre-
zentativitãþii. În acelaºi sens Cur-
te Europeanã a Drepturilor Omu-
lui a arãtat cã dreptul la alegeri li-
bere (…) prevede cã acest drept
nu este un drept absolut ºi lasã
statelor membre o marjã largã de
apreciere de stabilire a sistemului
electoral, însã, cu condiþia de a
nu limita într-atât drepturile în dis-
cuþie încât sã le goleascã de con-
þinut. Impunerea prin lege a unui
minim de reprezentativitate de 1%
din totalul alegãtorilor înscriºi pe
listele electorale, condiþie cerutã
atât candidatului susþinut de o for-
maþiune politicã, cât ºi candida-
tului independent este de acord ºi
cu sarcinile trasate de Comisia de
la Veneþia (…) ºi în opinia noastrã
nu este de naturã sã afecteze
dreptul de a fi ales’’, a mai susþi-
nut procurorul.

Jurnalistul Liviu Avram a justi-
ficat trimiterile la sistemele de vot
din marea Britanie ºi SUA, afirmând
cã face acest lucru pentru cã pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea, a afirmat cã nu exis-
tã o þarã în care sã funcþioneze un
astfel de sistem de vot precum cel
propus de Avram.

Valeriu Zgonea: Mã voi opune pânã la capãt acestui “jihad antijustiþie”
ªedinþa Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor în care

s-a discutat solicitarea PSD de revocare din funcþie a preºe-
dintelui Camerei, Valeriu Zgonea, a fost suspendatã, deoare-
ce acesta a susþinut cã poate fi revocat doar la cererea lideru-

lui grupului din care face parte, iar el este neafiliat.

nea a devenit deputat neafiliat.
‘’Este o solicitare. Din expune-

rea dlui. preºedinte Zgonea, pare
chiar pertinentã. Dânsul fiind ex-
clus din PSD face parte din grupul
neafiliaþilor. Pe de altã parte, gru-
pul PSD a spus foarte clar cã afi-
lierea cãtre un grup, un alt grup
sau grupul independent-neafiliat nu
existã - aceastã solicitare se anun-
þã în plenul Camerei Deputaþilor.
Este o discuþie. Tehnic vorbind, ºi
grupul PSD ºi dl. Zgonea au par-
tea lor de dreptate’’, a declarat
Marcel Ciolacu.

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri,
cã se va bate pânã la capãt cu cei
care, formaþi în grupuri de intere-
se, doresc sã modifice legile pena-
le în interesul lor ºi cã se va opune
pânã la capãt “acestui jihad anti-
corupþie”. “Eu am spus cã mã voi

opune pânã la capãt acestui jihad
antijustiþie. Acum suntem în faza a
doua: dorinþa unora de a pune mâna
pe a treia funcþie în stat prin terti-
puri ilegale, încãlcând regulamen-
tul, negându-ºi propriile decizii.
Motivul l-aþi aflat din ºedinþa cele-
brului de grup parlamentar, ieri
(marþi -n.r.) v-am spus ºi eu. Nu
este vorba de mine, este vorba de

ceea ce am fãcut în ultimii patru
ani ºi pânã în noiembrie. Pânã când
destinul va hotãrî, mã voi bate cu
cei care, formaþi în grupuri de in-
terese, doresc sã modifice legile
penale în interesul lor. Acesta e
motivul pentru care azi au depus o
cerere neregulamentarã. Reamin-
tesc, regulamentul este lege”, a
adãugat Zgonea.
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Dupã multe aºteptãri, tramva-
iele au fost repuse, ieri, în funcþi-
une, craiovenii circulând cu aces-
te mijloace de transport încã de la
primele ore ale dimineþii. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu ºi directorul
RAT Craiova, Sorin Manda, au þi-
nut sã facã un tur dus-întors, în-
tre depou ºi uzina Ford, plecând
cu un tramvai nemodernizat ºi în-
torcându-se cu altul care a trecut
prin reparaþii capitale. „Eu zic cã
diferenþa nu e doar uºor sesizabi-
lã, este foarte mare”, a spus pri-
marul Craiovei, la finalul cãlãtoriei.
Olguþa Vasilescu s-a declarat
mulþumitã de modul cum funcþio-
neazã tramvaiul ºi a felicitat echi-
pa de la RAT Craiova.

„Astãzi am mai spulberat un

mit, ºi anume cã nu putem sã dãm
drumul la tramvai pentru cã ºinele
sunt prea depãrtate sau prea apro-
piate sau tot felul de zvonuri care
au circulat. De fapt, linia de tram-
vai s-a terminat de anul trecut. A
trebuit sã aºteptãm sã se finalizeze
ºi Calea Bucureºti pentru cã, pe
aceeaºi licitaþie, era ºi firul de la
tramvai ºi asfaltarea de la Calea
Bucureºti. Din cauza aceasta s-a
întârziat. Între timp, colegii de la
RAT au reabilitat o mare parte din-
tre tramvaie, nu au fãcut doar co-
lantarea de faþadã. Aþi vãzut astãzi
cã s-a schimbat foarte mult ºi par-
tea de interior”, a spus primarul
Craiovei.

Vor fi 15 tramvaie
modernizate

RAT Craiova a reuºit sã moder-
nizeze 12 tramvaie, care au fost
scoase toate în trafic, iar acum se
lucreazã la al 13-lea, lotul total ur-
mând sã fie de 15 tramvaie mo-
dernizate.

“Totul s-a fãcut în regie proprie,
cu angajaþii societãþii RAT, care, în
perioada în care nu au mers
tramvaiele, nu ºi-au pierdut locul

De ieri, tramvaiul a fost repus în circulaþie, dupã o
pauzã de aproape trei ani. În tot acest timp, s-au reabi-

litat pãrþi din calea de rulare ºi s-a modernizat inte-
gral firul de alimentare cu energie electricã. Reprezen-

tanþii RAT Craiova au profitat de perioada în care
tramvaiele au fost retrase în depou ºi le-au recondiþionat

pe 13 dintre ele. Costurile reparaþiilor s-au ridicat la
10.000 de euro pe bucatã, tramvaiele fiind programate

sã ruleze pentru o perioadã de un an.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

de muncã. Au lucrat atât la partea
de interior, la scaune, podea, ilu-
minat, cât ºi la bandajele ºi cupla-
jele de la roþi”, a explicat Manda.
Din pãcate, investiþia nu a permis
sã se intervinã ºi la partea de po-
dea, în sensul coborârii pragului
pentru a-l face mai uºor accesibil
cãlãtorilor. ”Noile tramvaie pe care
le vom lua, vor fi cu podea joasã,
aºa cum sunt ºi cele 24 de auto-
buze care s-au achiziþionat, unele
fiind ºi pentru persoane cu dizabi-
litãþi”, a promis Sorin Manda.

Deocamdatã tramvaiele nu sunt
dotate ºi cu aer condiþionat, licita-
þia pentru achiziþionarea sisteme-
lor AC fiind acum în desfãºurare.
„Avem în licitaþie sistemele de aer
condiþionat pentru 15 tramvaie.

Sunt pe SEAP (n.r. – sistemul elec-
tronic de achiziþii publice), aºtep-
tãm cu nerãbdare sã se termine li-
citaþia. Ne dorim foarte mult sã
vedem cine câºtigã ºi sã vedem
perioada pânã când le va monta
pentru cã nu este un aer condiþio-
nat simplu, trebuie vãzut ºi la faþa
locului. Sunt ºi douã tipuri de tram-
vaie ºi va mai dura”, a declarat
Manda. AC-urile din autobuze sunt

aºteptate, prin urmare, pentru
sfârºitul verii.

Recondiþionarea
a costat 10.000
de euro pe bucatã

Reabilitarea tramvaielor a fost
realizatã în atelierele proprii ale RAT
Craiova, iar banii au fost alocaþi de
la bugetul local. Reparaþiile au
costat 10.000 de euro pe bucatã,
o sumã care este, potrivit prima-
rului Craiovei, este de 40 de ori mai
micã decât cea pe care a plãtit-o
municipiul Timiºoara pentru ace-
laºi gen de intervenþii.

„Noi am reabili tat  aceste
tramvaie cu suma de 10.000 de
euro, în condiþiile în care Timi-
ºoara a fãcut acest lucru cu
400.000 de euro. Aceste tram-
vaie vor avea durata de viaþã de
un an de zile, pânã când se vor
termina licitaþiile pentru tramva-
iele noi pe care dorim sã le achi-
ziþionãm pe fonduri europene”,
a precizat primarul.

Întrebat ce parte a fost mai cos-
tisitoare în cadrul acestei re-
condiþionãri, directorul RAT Cra-
iova, Sorin Manda, a spus cã nu
este pregãtit cu o defalcare a preþu-
rilor, dar cã în nici un caz nu auto-
colantele sunt cele mai scumpe.
„Nu pot sã vã spun defalcat, dar
cu siguranþã nu colantul a costat

cel mai mult”, a spus acesta.
Tramvaiele sunt îmbrãcate pe ex-
terior cu autocolante colorate, de
mari dimensiuni, care reproduc
imagini din Craiova, cu instituþii,
grãdini ºi parcuri.

Tramvaiele noi,
aºteptate pe
fonduri europene

Aceste tramvaie recondiþionate
ar urma sã fie folosite, potrivit
reprezentanþilor Primãriei Craiova,
pentru o perioadã de un an când
ar trebui sã fie înlocuite cu unele
nou-nouþe. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a promis cã vor fi pro-

curate, pe fonduri europene, 10
tramvaie noi ºi 50 de autobuze,
proiectul pentru aceastã achiziþie
fiind deja scris.

„Este vorba de 10 tramvaie noi
ºi 50 de autobuze. Licitaþia va fi
fãcutã de SC RAT SRL Craiova,
din aceastã cauzã a ºi fost trans-
formatã din regie în societate co-
mercialã. De asemenea, mai sunt
prinse tot pe fonduri europene rea-
bilitarea a încã unui tronson de li-
nie de tramvai, care nu s-a reabili-
tat în aceastã perioadã, ºi depoul.
Aºteptãm ghidurile, aºa cum le
aºteaptã toatã þara. În momentul
în care vor lansa aceste ghiduri,
noi suntem pregãtiþi. Suntem pri-
mul oraº din România care are gata
ºi planul de mobilitate, care este
parte integrantã”, a menþionat Ol-
guþa Vasilescu.

 Primarul a spus cã a avut dis-
cuþii la Ministerul Dezvoltãrii ºi a
obþinut promisiunea sã nu se vinã
cu condiþia ca toate municipiile din
România sã îºi termine mai întâi
planurile de mobilitate ºi apoi sã se
depunã cererile de finanþare. „Ne-
au spus cã nu este cazul, deci noi
suntem pregãtiþi. În momentul în
care va fi pregãtit ºi Ministerul
Fondurilor Europene ºi al Dezvol-
tãrii sã dea drumul la proiect, nu
va fi nici un fel de problemã”, a
precizat primarul Craiovei.

Tramvaiul ºi-a reluat programul
normal de funcþionare, circulând
între orele 5.00 – 22.00.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, primul eveniment s-a petre-
cut la sensul giratoriu din zona Ciu-
percã. Din cercetãrile poliþiºtilor
Biroului Rutier Craiova s-a stabilit
cã Denisa Cernea, de 61 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea
un Citroen C5 pe breteaua de legã-
turã dintre bulevardul ªtirbei Vodã
ºi strada Gheorghe Bibescu, nu a
respectat semnificaþia indicatoru-
lui „Cedeazã trecerea” ºi nu a acor-
dat prioritate unui Opel Corsa la
volanul cãruia se afla Daniel Miha-
lache, de 46 de ani, din Craiova,
lovindu-l în partea din faþã. În urma
impactului, soþia conducãtorului
autoturismului Opel, Daniela Miha-
lache, de 43 de ani a fost rãnitã,
fiind transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova unde
medicii i-au acordat îngrijiri ºi au
stabilit cã a suferit leziuni uºoare.

Cel de-al doilea accident s-a pe-
trecut la intersecþia strãzilor Calea
Bucureºti ºi Nicolae Bãlcescu. Con-

Reamintim cã, potrivit IPJ
Dolj, pe 9 ianuarie 2016, o echi-
pã de poliþiºti ai Secþiei 2 Craio-
va l-a depistat în trafic, pe bule-
vardul „1 Mai”, pe Bogdan Dane,
de 34 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism mar-
ca Citroen, deºi are dreptul de a
conduce suspendat din data de
15 martie 2015. De asemenea,
acesta se afla sub influenþa bãu-
turilor alcoolice ºi, întrucât a re-
fuzat testarea cu etilotestul, a fost

ªoferiþe implicate în accidente rutiereªoferiþe implicate în accidente rutiereªoferiþe implicate în accidente rutiereªoferiþe implicate în accidente rutiereªoferiþe implicate în accidente rutiere
Douã ºoferiþe au provocat, ieri dupã-amiazã, douã

accidente în Craiova, în urma cãrora douã persoane
au fost rãnite uºor. Poliþiºtii de la Rutierã au întocmit,
în ambele cazuri, dosare de cercetare penalã.

form poliþiºtilor de la Rutierã ajunºi
la faþa locului pentru cercetãri, Floa-
rea Vasile, de 50 de ani, din ªimni-
cu de Sus, în timp ce conducea un
autoturism Dacia Logan, înregistrat
la o firmã de taxi din Craiova, la
efectuarea manevrei de întoarcere
nu s-a asigurat ºi nu a acordat prio-
ritate de trecere unui BMW condus
de Nicolae Bãrbulescu, de 29 de ani,
din Craiova, intrând în coliziune.
Femeia, care a fost rãnitã în acci-
dent, a fost transportatã de o am-
bulanþã la spital, stabilindu-se cã nu
a suferit leziuni care sã-i punã viaþa
în primejdie.

„În ambele cazuri conducãtorii
auto au fost testaþi cu aparatul eti-
lotest, rezultatele fiind negative,
poliþiºtii ajunºi la faþa locului întoc-
mind dosare penale pentru vãtãma-
re corporalã din culpã. Cele douã
victime au suferit rãni uºoare”, ne-
a declarat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

A primit 6 ani de puºcãrie pentru
cinci infracþiuni rutiere ºi a fãcut apel

La sfârºitul sãptãmânii trecute s-a înre-
gistrat la Curtea de Apel Craiova apelul
declarat de Bogdan Dane, craioveanul de
34 de ani, arestat în ianuarie pentru cinci
infracþiuni de conducere cu permisul sus-
pendat ºi sub influenþa bãuturilor alcooli-
ce, toate comise în perioada termenului de
încercare, dupã ce, în iunie 2013, a fost con-

damnat pentru trafic de droguri de risc la
3 ani de închisoare cu suspendare. Craio-
veanul a declarat apel împotriva sentinþei
prin care Judecãtoria Craiova l-a condam-
nat la o pedeapsã totalã de 6 ani ºi 2 luni.
Bãrbatul este în continuare dupã gratii, iar
primul termen al apelului a fost stabilit
pentru luna iunie.

condus la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde i-au fost
recoltate probe biologice. Pe 13
ianuarie a.c. oamenii legii au pri-
mit rezultatele de la Institutul de
Medicina Legalã Craiova conform
cãrora bãrbatul avea în sânge o
îmbibaþie alcoolicã de 1,90 g/l.
Prin extinderea investigaþiilor, po-
liþiºtii craioveni au mai stabilit cã
Bogdan Dane, care era în perioa-
da termenului de încercare dupã
ce a fost condamnat la închisoare

cu suspendare pentru trafic de
droguri de risc, în perioada iulie
2015 – ianuarie 2016, a mai fost
depistat de patru ori conducându-
ºi autoturismul pe drumurile pu-
blice deºi are permisul suspendat.
Cele cinci dosare penale au fost
reunite ºi s-a pus în miºcare acþi-
unea penalã faþã de craiovean pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
conducere pe drumurile publice a
unui autoturism având dreptul de
a conduce suspendat (5 infracþi-
uni) ºi sub influenþa bãuturilor al-
coolice, pe 13 ianuarie a.c. fiind
arestat preventiv pentru 30 de
zile. „Având în vedere cã incul-
patul a manifestat perseverenþã
infracþionalã în ceea ce priveºte
sãvârºirea infracþiunilor la regi-
mul circulaþiei rutiere, acesta a
fost reþinut pe bazã de ordonanþã
de reþinere pe 24 ore ºi apoi pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã.
În aceeaºi zi, instanþa de judeca-
tã a dispus arestarea preventivã
pe o duratã de 30 de zile a incul-
patului”, a precizat, la momentul
respectiv, agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Craioveanul Bogdan Dane a
comis aceste infracþiuni la regi-
mul circulaþiei în condiþiile în care
se aflã în perioada de suprave-
ghere, dupã ce pe 5 iunie 2013 a
fost condamnat definitiv la 3 ani
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 6 ani pentru trafic de droguri
de risc. Tânãrul îºi fãcuse o plan-
taþie de canabis la Cârcea ºi a fost
prins de oamenii legii în trafic,
când se întorcea de la plantaþie.
Pe perioada termenului de încer-
care craioveanul n-ar fi trebuit sã
comitã alte infracþiuni.

Þinând seama de toate aceste
aspecte, la începutul lunii februa-
rie Bogdan Dane a fost trimis în
judecatã, în stare de arest pre-

ventiv, pentru infracþiuni la regi-
mul circulaþiei, iar pe 22 martie
s-a pronunþat sentinþa. Craiovea-
nul ºi-a recunoscut faptele, a ce-
rut sã fie judecat cu aplicarea pre-
vederilor vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, iar
judecãtorii craioveni l-au con-
damnat la 3 ani ºi 2 luni închi-
soare în acest dosar însã au de-
cis ca acesta sã execute ºi pe-
deapsa primitã pentru trafic de
droguri, rezultând, în final, pe-
deapsa de 6 ani ºi 2 luni. În plus,
a fost menþinut dupã gratii. In-
culpatul a declarat apel, care s-a
înregistrat la Curtea de Apel Cra-
iova la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, instanþa stabilind primul ter-
men pe 24 iunie a.c.
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Prin hotãrârea Consiliului Lo-
cal al municipiului Craiova, într-
unit în ºedinþa ordinarã din data
de 28 aprilie a.c., în temeiul ra-
portului întocmit de “Serviciul
imagine”, din Primãria Craio-
va, s-a conferit titlul de “Cetã-
þean de Onoare” scriitorului Ni-
colae Bãlaºa, în semn de recu-
noºtinþã pentru întreaga sa acti-
vitate. ªtirea este, scuzatã fie
exprimarea, una de rutinã, de-a
dreptul banalã, netrezind vreo
emoþie vagã, dar nici comentarii
ostile, care sã sune a pluton de
execuþie. ªi, totuºi, suntem în
faþa unei... neînþelegeri. Un
“malentendu”, cum ar zice fran-
cezii. Chiar displãcându-ne vo-
luptoasa probã de tir împotriva
unor “onorabili”, un comentariu
menit a contesta o eticã îndoiel-
nicã suntem obligaþi sã facem.
Din motive deplin justificate. ªi
memoria unei persoane, îndrã-
gite, plecatã prematur dintre noi.
Nicolae Bãlaºa este, bãnuim, un
funcþionar public cu multe me-

rite în câmpul muncii, ca inspec-
tor CNA, de ani buni. Într-o îm-
prejurare, pentru acurateþea sa
oratoricã, etalatã ca invitat la o
emisiune tv, ne-am exprimat con-
sideraþia de circumstanþã. Dar
una este una ºi alta este alta.
Raportul privind conferirea titlu-
lui de “Cetãþean de Onoare” al
municipiului Craiova scriitorului
Nicolae Bãlaºa acoperã în ex-
clusivitate prolifica activitate pu-
blicisticã a acestuia, enumerân-
du-se în context salba de titluri.
N-ar fi existat vorbe de prisos
dacã referinþele vizau doar pre-
staþia sa de inspector CNA. Ni-
colae Bãlaºa scrie mult, dar, din
pãcate, talentul mare sau mic nu
este recunoscut de filiala Cra-
iova a USR, cu a cãrei condu-
cere s-a aflat, nu într-o strictã
îmbrâncealã intestinã, o rãfuia-
lã privatã, ci într-o nervozitate
de tarabã, promovându-se stilul
neaoº “datu’-n gât”’, cu stân-
gãcii procedurale. Dupã apari-
þia articolului “Mitã la Uniunea

Scriitorilor”, pe site-ul cotidia-
nul.ro universitarul craiovean
Gabriel Coºoveanu a publicat, la
16 ianuarie 2015, un comunicat
belicos pe site-ul USR, prin care
a anunþat cã îl va da în judecatã
pe scriitorul Nicolae Bãlaºa pen-
tru acuzaþia de a-i “fi cerut
mitã”. La rândul sãu, Nicolae
Bãlaºa a reacþionat prompt cu
o replicã ritoasã, transmisã filialei
Craiova a USR, cu insinuãri, re-
proºuri ºi suave ameninþãri:
“(...) Nu este exclus ca într-
o zi sã vã scuipe lumea pe
stradã pentru atitudinea pe
care aþi avut-o faþã de noi ºi
faþã de lumea de bun simþ
(...)”. Nu lipseau atenþionãrile
privind “potecile justiþiei”. Spec-
tacolul sordid s-a stins relativ
repede, prin eforturi reciproce,
fãrã a se înþelege mare lucru în
afara unei baricadãri în nervo-
zitate a protagoniºtilor ºi a fap-
tului cã, în 2014, în “cererea de
intrare în USR” – respinsã – se
enunþau 28 de titluri ale unui

scriitor, în cãutarea consacrãrii.
Dacã în confruntarea cu forþele
rãului, din lumea scriitoriceascã
a urbei, sunt dificil de stabilit gra-
de de vinovãþie ale fiecãreia din
tabere, reprobabilã fiind doar
atingerea punctului de conflict
public, deºi polemica este fami-
lialã mediului scriitoricesc, în
schimb, în fronda de familie cu
conferenþiarul universitar dr. So-
rina Sorescu, plecatã dintre noi,
cum spuneam, preºedinta Fun-
daþiei Culturale care îi purta nu-
mele, lucrurile au avut cu totul o
altã genezã ºi, din pãcate, finali-
tate. Mistuitã în afara unei boli
incurabile ºi de o supãrare de fa-
milie, prin faptul cã nu a gãsit
punte de dialog în primul rând cu
soþii Bãlaºa, ºi s-a scris despre
asta în cotidianul nostru, nu a
reuºit în cursul vieþii nici parte-
neriatul public-privat pe care a
intenþionat sã îl facã cu instituþii
de culturã din Craiova. Poves-
tea este lungã ºi descumpãnitoa-
re. Din respect enorm pentru cea

care a fost Sorina Sorescu, o inte-
lectualã rafinatã a Facultãþii de
Litere din Craiova, orice alt deta-
liu nu îºi mai are rostul. Casa me-
morialã Marin Sorescu de la Bul-
zeºti, în memoria marelui scriitor,
nu va fi redatã în circuit pentru sim-
bolistica ei, cât de curând, ºi as-
pectul e un regret fãrã margini, fi-
indcã poate avea, finalmente, soar-
ta casei memoriale Alexandru Ma-
cedonski. Nu noi stabilim cine are
sau nu are dreptul sã fie “Cetã-
þean de Onoare” al municipiului
Craiova, chiar dacã într-o împre-
jurare, cu ani în urmã, semnatarul
acestor rânduri l-a refuzat (propu-
nerea a fost fãcutã de prof. univ.
dr. Cezar Avram), dupã ce fusese
validat plenar de Consiliul munici-
pal al momentului. Dar opinãm cã
titlul de “Cetãþean de Onoare” al
Craiovei, are nevoie imperioasã de
o aureolã intelectualã, aidoma ce-
lei pe care, de pildã, o au Ileana
Vulpescu sau Marcel Iureº, repe-
re spirituale ale acestor meleaguri,
ca sã ne oprim la aceste exemple.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a solicitat in-
spectoratelor ºcolare judeþene sã
asigure toate mãsurile necesare ºi
sã respecte  etapele  calendarului
înscrierii în grãdiniþã, pânã la data
de 29 iulie 2016. „Vom urma ceea
ce se stipuleazã în metodologie.
Astfel, în vederea cuprinderii în în-
vãþãmântul preºcolar a copiilor cu
vârste între 3 ºi 6 ani se deruleazã,
succesiv, urmãtoarele etape la ni-
velul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt:
reînscrierea copiilor care frecven-
teazã unitatea de învãþãmânt
preºcolar în cursul acestui an ºi
dorec sã o urmeze ºi în 2016/2017,
respectiv înscrierea copiilor nou-
veniþi . Reînscrierile se vor desfã-
ºura în perioada 4-20 mai, iar în-
scrierile în douã etape: 23 mai – 17
iunie, respectiv 27 iunie – 29 iulie.
La înscriere, prioritate vor avea
copiii aflaþi în circumscripþie”, a
precizat prof.  Mona Sunã, inspec-
tor de specialitate în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Un program bine stabilit
Orarul înscrierilor ºi al reînscrie-

rilor va fi stabilit de conducerea uni-
tãþii de învãþãmânt ºi va fi afiºat, la
loc vizibil, în fiecare grãdiniþã, pen-
tru informarea pãrinþilor ºi a publi-
cului interesat. Ocuparea locurilor
libere, dupã finalizarea etapei de re-
înscrieri, se va face, de regulã, în
ordinea descrescãtoare a grupelor de
vârstã: grupa mare (copii de cinci
ani), grupa mijlocie (copii de patru
ani) ºi grupa micã (cei de trei ani).
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ªedinþã publicã pentru titularizare
 Astãzi, începând cu ora 12:00, în Aula Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, va

avea loc ºedinþa publicã de repartizare pe posturi a cadrelor didactice suplinitoare,
care solicitã titularizarea, conform legislaþiei. Sunt în discuþie 40 de dosare.

Cadrele didactice, care au contract pe
perioadã determinatã, pe un post de cel mult
patru ani, au avut posibilitatea sã solicite
titularizarea, dacã, în ultimii ºase ani, au
participat la un concurs de titularizare ºi au
obþinut minimum nota 7. Titularizarea se
poate face ºi pe mai multe discipline, dacã
un cadru didactic  are studii de specialita-
te, iar cel mai mare procentaj o are materia
la care a susþinut un cincurs naþional ºi a
luat cel puþin nota 7. „Va fi o ºedinþã publi-
cã, în care vor fi luate în discuþie toate
dosarele depuse. Sunt 40 de cereri de ti-

tularizare a suplinitorilor, pe posturile pe care
deja aceºtia funcþioneazã, cele mai multe fi-
ind pentru învãþãtori ºi educatori, precum ºi
pentru profesori de Educaþie fizicã ºi sport
ºi de Instruire practicã. Sunt puþine solici-
tãri referitoare la Limba ºi literatura românã,
Matematicã, Limba germanã ºi Chimie. Va
fi o sesiune cât se poate de transparentã”, a
declarat prof. Janina Vaºcu, inspector ge-
neral adjunct al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj ºi preºedinte al Comisiei de mo-
bilitate a personalului didactic.

CRISTI PÃTRU

Din ziua de 4 mai, a început procesul de înscriere ºi reînscriere a copiilor în clasele de învãþãmânt preºco-
lar, unul care va avea finalitate pe 29 iulie. Aproximativ 5.000 de micuþi din Dolj vor aºtepta deznodãmântul,
dar foarte important este faptul cã niciun prichindel nu va rãmâne în afara sistemului educaþional.

În baza HG nr.1252/2012 ºi în limi-
ta locurilor disponibile, pot fi distri-
buiþi, în cea mai micã grupã, ºi cei
care au între doi ºi trei ani. În situa-
þia în care, într-o unitate de învãþã-
mânt, numãrul cererilor de înscrie-
re este mai mare decât cel al locuri-
lor libere, vor fi aplicate, succesiv,
criterii generale de departajare (sta-
bilite de cãtre MENCS) ºi criterii
specifice (elaborate de fiecare uni-
tate de învãþãmânt preºcolar, apro-
bate de cãtre Consiliul de Adminis-
traþie al acesteia ºi avizate de Oficiul
juridic al Onspectoratului ªcolar Ju-
deþean, pânã pe 20 mai). Cererile
respinse , fie ca urmare a opþiunilor
insuficiente din fiºa de înscriere, fie
din cauza absenþei locurilor la unita-
tea de învãþãmânt doritã, vor putea

fi redepuse ºi aprobate în etapele ime-
diat urmãtoare sau în cea de ajus-
tãri, programatã între 1 – 31 august.

Obligaþiile
unitãþilor de învãþãmânt

Conducerile unitãþilor de învã-
þãmânt sunt obligate, pentru asi-
gurarea transparenþei procesului
de reînscriere/înscriere, sã afiºe-
ze, pentru toþi cei interesaþi, mai
multe informaþii: capacitatea insti-
tuþiei (numãrul de copii pentru care
a fost proiectatã); numãrul de lo-
curi aprobat prin planul de ºcola-
rizare aferent anului ºcolar 2016/
2017 (pe grupe de vârstã – micã,
mijlocie, mare); criteriile generale
ºi cele specifice pentru înscrierea

minorilor; numãrul de copii reîn-
scriºi/înscriºi zilnic (în perioada
stabilitã) din totalul disponibil.
„Unitãþile de învãþãmânt au obliga-
þia de a afiºa, la loc vizibil, infor-
maþiile privind statutul grãdiniþei,
respectiv dacã este acreditatã, au-
torizatã sã funcþioneze provizoriu,
cu atestat de calitate emis de Agen-
þiaa Românã pentru Asigurarea
Calitãþii în Învãþãmântul Preuniver-

sitar (ARACIP). În premierã, com-
parativ cu anii anteriori, monitori-
zarea fluxului de reînscrieri ºi în-
scrieri se va realiza informatizat,
prin intermediul Sistemului Infor-
matic Integrat al Învãþãmântului
din România (SIIIR), dezvoltat de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice”, a mai men-
þionat Mona Sunã.

CRISTI PÃTRU
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Când totul pãrea sã meargã spre
bine, în lumea ruralã, acolo unde
poþi fi sigur de culturile câmpului
doar atunci când le vezi în hamba-
re ºi, poate, nici atunci nu ai prile-
jul de bucurie, pentru cã cineva
acolo Sus numãrã anii ºi zilele
muritorilor, iatã cã, într-o noapte
friguroasã s-a produs un fenomen
devastator. Mai precis, pe 21 apri-
lie a.c., temperaturile foarte scã-
zute au fãcut posibil fenomenul de
îngheþ. Imediat, fermierii ºi gos-
podarii de la sate s-au trezit cu cior-
chinii viþei-de-vie distruºi. La acea
datã, ca formã agricolã organizatã
afectatã a fost Penitenciarul Pelen-
dava. Acesta a raportat 6,37 de
hectare cultivate cu viþã-de-vie, ca
fiind distrusã în  aproape 80% din
rod, în urma a îngheþului.

Viile, calamitate 100%
De departe, prin totalizarea su-

prafeþei cultivate cu porumb dis-
trus ajungem la aproape 1.000 de
ha. Pe locul secund sã aflã viile.
Aici, deja, se poate vorbi de 560
de hectare. Nu au scãpat de în-
gheþ nici „Domeniul Coroanei” –
50 ha, Arhiepiscopia Oltenia –
36,8 ha. Cea mai gravã situaþie
este, acum, la Desa, unde 200 de
hectare cultivate cu vii sunt dis-
truse în totalitate. La Galiciuca, alte
57 de ha cu viþã-de-vie sunt com-
promise 100%.

Totalul suprafeþelor calamitate
de îngheþ era, pânã ieri, de apro-
ximativ 2.000 de hectare. Nu lip-
sesc nici culturile cu fasole – 15
ha, cu fasole – 6 ha, cartofi – 25
ha. Toate acestea sunt distruse în
procent complet.

Precipitaþii bogate în tot Doljul
Potrivit informãrii pluvio de ieri,

emisã de Centrul Meteorologic
Regional Oltenia, cantitatea cea mai

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a dat, ieri,
din nou asigurãri cã lucrãrile la cartierul chinezesc
vor fi repornite în aceste zile întrucât a fost rezolvatã
atât problema finanþãrii, cât ºi a datoriilor dintre chi-
nezi ºi firmele subcontractoare.

„În aceste zile, imediat dupã Paºte, trebuie sã se
reia lucrãrile. Nu mai existã nici un fel de datorie a
constructorului chinez cãtre firmele subcontractoare
din România ºi acum trebuie sã lucreze în forþã ca sã
recupereze”, a spus Olguþa Vasilescu. Primarul Cra-
iovei a precizat cã firma Shandong Ninjiang Construc-
tion trebuie sã recupereze cele ºase luni pe care le-au
pierdut cât timp lucrãrile au fost oprite deoarece ter-

ªantierul cartierului chinezesc va fi repornit
menul de predare a cartierului nu poate fi devansat.

 „Nu putem sã renunþãm la termenul pe care îl
avem. Pânã la începutul anului viitor, apartamentele
trebuie sã fie gata, având în vedere cã avem un con-
tract foarte ferm cu Armata cã sã le livrãm un anumit
numãr de locuinþe”, a mai spus primarul. Lucrãrile la
cartierul chinezesc au fost demarate pe data de 13
aprilie 2015 ºi au fost oprite pe 1 octombrie din cau-
zã cã firma din China a avut o problemã cu finanþa-
rea. Costul total al investiþiei private anunþate este de
50 milioane de euro, din care s-au fãcut pânã acum
lucrãri de 8 milioane de euro (15%).

LAURA MOÞÎRLICHE
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Bruma a fãcut
ravagii în Dolj

Suprafeþele afectate de fenomenul de bru-
mã târzie înregistrat în zilele din 21 ºi 27 apri-
lie a.c. cuprind peste 400 ha cultivate cu po-
rumb, alte 400 ha cu floarea-soarelui ºi 25 ha
cu cartofi. Cea mai mare pagubã este prici-
nuitã la viþa-de-vie. Aici sunt distruse circa 550
de ha, în proporþie de 100%. Gighera a fost

comuna cea mai lovitã de îngheþ, unde 400 de
ha cu floarea-soarelui, 550 ha cu porumb ºi 30
ha de vii au fost compromise. Cum legea cala-
mitãþilor a fost abrogatã, specialiºtii DADR
Dolj nu pot decât sã transmitã ministerului de
resort situaþia centralizatoare ºi totul va fi, ca
ºi anul trecut, la mâna Guvernului.

mare de precipitaþii a cãzut la
posturile pluvio din Bãileºti – 27,2
l/mp, Pieleºti – 26,6 l/mp, Drãgaia
– 26,2 l/mp, Goicea – 24 l/mp. La
staþia meteo Craiova s-au înregis-
trat 27,2 l/mp,  la Calafat – 25,2;
Bãileºti – 18,9 ºi în Bechet – 12,4.

Temperaturile au fost foarte scã-
zute. Doar 8,2 grade Celsius la

Craiova; 8,9 la Pieleºti ºi 9 în Bãi-
leºti. Potrivit Raportului informa-
tiv asupra situaþiei hidrometeoro-
logice ºi de gospodãrire a apelor
pe râurile interioare din bazinul hi-
drografic Jiu ºi Fluviul Dunãrea,
la data de 04 mai a.c., precipitaþiile
au depãºit 20-30 l/mp. Tempera-
tura maximã s-a înregistrat la Be-
chet – 12 grade Celsius, în timp
ce la Craiova, Calafat, Bãileºti ºi
Bechet temperatura minimã nu a
depãºit 9 grade Celsius. Nivelurile
pe râul Jiu, la staþiile hidrometrice,

se situeazã sub cotele de apãrare.
Pe afluenþi ºi celelate râuri interi-
oare nivelurile ºi debitele au fost,
în general, în creºtere, în tot bazi-
nul hidrografic. Ieri dimineaþã, la
ora 6,00 nivelul Jiului era la Filiaºi
de 112 cm – în creºtere, la Rãcari
de 242 cm – tot în creºetere iar la
Zãval de 117 cm, dar în scãdere.

Pe afluenþii ºi râurile interioare,
debitele ºi nivelurile la staþiile hi-
drometrice au fost în creºtere cu
2 pânã la 22 cm, situându-se sub
cotele de apãrare.

Lacurile nu pun probleme
Pentru intervalul 06 – 10 mai

a.c., conform prognozei elaborate
de INHGA-CNPH, debitul Dunãrii
la intrarea în þarã – secþiunea Ba-
ziaº – va fi în creºtere pe întreg
intervalul de prognozã, pânã la va-
loarea de 6.000mc/s, în ultima zi,

situându-se sub media multianualã
a lunii mai, de 7.250 mc/s.

La acumularea Iºalniþa aflatã în
administrarea SGA Dolj, nivelul
apei în lac era, marþi, ora 10.00,
de 85,50 m iar volumul acumulat
de 1,50 mil.mc. Tot în administra-
rea SGA Dolj se aflã ºi acumularea
Fântânele. Aici, nivelul apei în lac
era, ieri, la ora 7.00 de 92,29 m.
Dar se situeazã sub nivelul normal
de retenþie, care este la cota de
94,80 m. Volumul de apã acumu-

lat la Fântânele este de
4,07 mil.mc. În privinþa
lacului de la Bistreþ, admi-
nistrat ºi acesta de SGA
Dolj, nivelul apei în lac se
situeazã peste faza a II-a
de apãrare. Cota era, tot
ieri, de 26,69 m iar faza a
II-a reprezintã 26,59m. De
precizat, cã nivelul apei în
acest lac este staþionar.
„Pe fluviul Dunãrea ºi râu-
rile interioare din Dolj nu
s-au semnalat poluãri ac-
cidentale în ultimele 24 de
ore”, precizeazã dr. ing.
Marin Tãlãu, director al
Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu.

Despãgubirile,
la mila Guvernului
Agricultorii români

avea, prin Legea nr. 381/
2002, ºansa obþinerii unor
despãgubiri în caz de cala-

mitãþi naturale în agriculturã. Nu-
mai cã, aceasta a fost abrogatã prin
Legea nr. 281/2010 ºi înlocuitã prin
Ordonanþa 14/2010. Aceasta din
urmã prevede la art. 10, cã „Gu-
vernul este abilitat sã acorde aju-
toare de stat permise în urmãtoare-
le domenii:.. lit.c) despãgubiri pri-
vind pierderile cauzate de fenome-
nele meteorologice nefavorabile”.

Aºadar, specialiºtii DADR Dolj
nu pot decât sã centralizeze infor-
mãrile din comunele afectate de
vremea nefavorabilã ºi sã le trans-

mitã Centrului Operativ din Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale. Acesta din urmã va înainta
situaþia calamitãþilor cu propuneri-
le de rigoare, dar decizia va fi una
politicã, asumatã de Guvernul Ro-
mâniei. Mai departe, hotãrârea va
fi comunicatã Comisiei Europene
prin Raportul anual, în baza art. 6
din Regulamentul (CE) nr. 794/
2004 al Comisiei.

Ultima acordare de ajutoare,
praf în ochi

Anul trecut, judeþul nostru a mai
întins mâna Guvernului pentru a
primi ajutor de stat necesar fermie-
rilor ale cãror culturi au fost cala-
mitate pe circa 70.000 de ha. Cea
mai mare pierdere a fost la floa-
rea-soarelui, cu peste 36.000 de ha
compromise, urmatã de porumbul
boabe, cu aproape 29.000 de ha
distruse de secetã. Nu au scãpat
fenomenelor meteo extreme nici
legumele, aici pierderea înregis-
trându-se la 361 de ha; dar ºi la
lucerna cultivatã pe 2.032 de ha.
În total, Doljul invoca la acea vre-
me, în baza proceselor verbale de
constatare ºi evaluare a pagubelor,
o suprafaþã calamitatã de
69.879,97 ha ºi o valoarea estima-
tã a pierderii de venit de
122.620.312 lei. ªi, cât a oferit
guvernul pentru calamitãþile din
întreaga þarã? Maximum 640 mi-
lioane lei. ªi asta, în ºedinþa ex-
traordinarã de Guvern, din data de
23 octombrie 2015, când a fost
aprobatã Ordonanþa de Urgenþã
privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de secetã severã
manifestat în perioada aprilie – sep-
tembrie 2015. Nu ne aºteptãm la
un altfel de tratament nici pentru
pagubele cauzate de îngheþul re-
cent. Doar sã ne rugãm la cel de
Sus, ca vicisitudinile naturii sã ne
ocoleascã cât de mult se poate!

VALENTIN CEAUªESCU
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Rezultatul operaþional a fost de
330,6 milioane lei cu 15,7% mai
redus decât în anul precedent, de
392,3 milioane lei, din cauza ve-
niturilor operaþionale mai mici,
aflate sub impactul unei contri-
buþii mai reduse din derularea
creditelor neperformante, marje-
lor de dobânzi mai scãzute, un
mediu de dobânzi scãzute ºi o
creºtere a costurilor datorata pla-
þii integrale in Trim 1 2016 a con-
tribuþiei anuale cãtre fondul de
garantare a depozitelor. „Poziþia
BCR este puternicã, reflectând
soliditatea bilanþului sãu. Capita-
lul ºi lichiditatea pe care le deþi-
nem, ne permit sã finanþãm sus-
þinut ºi totodatã cu discernãmânt,
gospodãriile ºi economia în an-

Sergiu Manea, CEO al BCR:

Banca Comercialã Românã (BCR) a obþinut în Trim.
1 2016 un profit net semnificativ de 315,1 milioane lei (70,2

milioane euro), susþinut de performanþa operaþionalã ºi de îmbunã-
tãþirea continuã a calitãþii portofoliului.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

samblu. În acelaºi timp, contex-
tul curent, incluzând cadrul le-
gislativ, genereazã o serie de pro-
vocãri ale cãror efecte nu pot fi
minimalizate. Ne dorim sã putem
avea succes financiar, alãturi de
clienþii noºtri, într-o þarã a cãrei
prosperitate se bazeazã pe reguli
simple ºi clare”, a precizat ieri,
Sergiu Manea, CEO al BCR.

„Creºterea sustenabilã
a afacerii poate fi generatã

numai de creºterea
sustenabilã a clienþilor”

Pe segmentul de finanþãri cor-
porate, noile volume de credite adã-
ugate în bilanþ s-au ridicat la 0,9
miliarde lei, susþinute de o creºte-

re cu doua cifre de la an la an în
activitatea de finanþare a compa-
niilor mari. Co-finanþarea proiec-
telor care beneficiazã de fonduri
europene a fost de asemenea soli-
dã, BCR deþinând o cota de piaþã
de 33% si un portofoliu de peste
7,1 miliarde LEI co-finanþãri acor-
date. Creºterea portofoliului de fi-
nanþãri corporate este susþinutã de
un flux solid de afaceri de o calita-
te mai ridicata, în special pe cate-
goriile de produse precum desco-
perit de cont, capital de lucru ºi
finanþarea lanþurilor de furnizori.
„Cu toate acestea, preocuparea
majorã a BCR priveºte soluþiile
comerciale consistente pe care le
poate oferi clienþilor sãi, bazate pe
o înþelegere serioasã a ciclului eco-
nomic. Creºterea sustenabilã a afa-
cerii noastre poate fi generatã nu-
mai de creºterea sustenabilã a clien-
þilor noºtri ºi sustenabilitatea bu-
getelor acestora. Astfel, mai întâi
de toate, gãsim necesar sã le mul-
þumim clienþilor noºtri pentru cã
au ales sã facã banking cu BCR,
iar mai departe vom continua sã
lucrãm pentru a înþelege foarte bine
scopurile acestora, astfel încât sã
putem structura cele mai adecva-
te aranjamente financiare, a decla-
rat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Rezultatul net din tranzacþionare
a crescut cu 42,2%

Veniturile nete din dobânzi au
scãzut cu 10,0%, la 459,2 mili-

oane în Trim.1 2015, conside-
rând rezolvarea continuã a
portofoliului de credite proble-
matice, eforturile de a avea pre-
þuri competitive pe piaþã ºi un
mediu dominat de o ratã micã a
dobânzii.  Veniturile nete din co-
misioane au crescut cu 5,7%, la
177,1 milioane lei, de la 167,6
milioane LEI (36,7 milioane
EUR) în Trim.1 2015, pe seama
veniturilor generate de tranzac-
þii bancare. Rezultatul net din
tranzacþionare  a crescut cu
42,2%, la 88,1 milioane lei  de
la 61,9 milioane lei în Trim.1
2015 datoritã rezultatelor mai
bune obþinute din vânzarea in-
strumentelor financiare ºi a unui
efect pozitiv al reevaluãrii pozi-
þiilor valutare.  Venitul operaþi-

onal a scãzut cu 1,8% la 736,2
milioane lei  de la 749,9 milioa-
ne lei în Trim.1 2015, în special
din cauza veniturilor nete din do-
bânzi mai reduse, parþial com-
pensate de un venit mai ridicat
din comisioane ºi un rezultat din
tranzacþionare mai ridicat. Chel-
tuielile administrative generale
în Trim.1 2016 au ajuns la 405,6
milioane lei , mai mari cu 13,4%
comparativ cu 357,6 milioane lei
în Trim.1 2015, fiind impactate
de plata integralã a contribuþiei
anuale cãtre fondul de garanta-
re a depozitelor în Trim. 1 2016,
comparativ cu plata pro-ratã
efectuatã în Trim. 1 2015.  Ca
atare, raportul cost-venit a avan-
sat la 55,1% în Trim.1 2016,
faþa de 47,7% în Trim.1 2015.

În Aprilie, traficul de pasageri al Ryanair
a crescut cu 10%, pânã la 9.9 milioane de
clienþi, în timp ce gradul de ocupare s-a mãrit
cu 2%, pânã la 93%. „Aceste cifre lunare
record au fost atinse în ciuda grevelor repe-
tate ale controlorilor de trafic aerian din Bel-
gia, Franþa, Grecia ºi Italia, ºi se datoreazã
tarifelor noastre mici ºi
a succesului programu-
lui nostru pentru clienþi
“Always Getting Better”
(AGB) ce continuã sã li-
vreze ºi mai multe expe-
rienþe de zbor consuma-
torilor noºtri. Clienþii Ry-
anair trebuie sã se aºtep-
te la alte noi îmbunãtã-
þiri, ca urmare a conti-
nuãrii celui de-al 3-lea an
al programului“Always
Getting Better”, ce va

Comisia Europeanã a
aprobat ieri, finanþarea -
proiectului privind reabili-
tarea legãturilor rutiere
Trgu Mureº – Reghin ºi -
Reghin – Sãrãþel, parte a
DN 15, respectiv DN 15
A, a cãrui valoare eligibilã
se ridicã la peste 37 de mi-
lioane de euro. Cofinanþa-
rea din partea Uniunii Eu-
ropene, prin Fondul euro-
pean de dezvoltare regio-
nalã, este de  peste 31 de
milioane de euro. Proiec-
tul vizeazã reabilitarea a
aproape 25 de km din
DN15, între Târgu Mureº ºi Reghin, pre-
cum ºi a aproximativ 47 de km din DN
15A, între Reghin ºi Sãrãþel. ,,Acest pro-
iect este încã o dovadã a interesului mare
pe care Comisia Europeanã îl acordã mo-
dernizãrii ºi dezvoltãrii infrastructurii de
transport din România. Prin reabilitarea
ºoselelor care leagã localitãþi importante
din judeþele Mureº ºi Bistriþa-Nãsãud, se
asigurã o mai bunã conectivitate rutierã în

Compania aerianã Ryanair a publicat ieri, statistica privind traficul de
pasageri înregistrat în luna aprilie a.c, dupã cum urmeazã: traficul a cres-
cut cu 10% pânã la 9.9 milioane de clienþi; gradul de ocupare a crescut cu

2% pânã la 93% ºi traficul anual general pânã la începutul lunii aprilie a
crescut cu 17%, adicã, pânã la 107.4 milioane de clienþi.

aduce tarife ºi mai mici, mai multe rute noi,
noi experienþe digitale, noi interioare ale ae-
ronavelor, totul pentru cã, Ryanair continuã
sã livreze mult mai multe decât doar cele
mai mici tarife ºi cele mai multe zboruri la
timp din Europa...”, a subliniat Kenny Ja-
cobs, Chief Marketing Officer, Ryanair.

CE: 37 milioane de euro pentru
reabilitãri de drumuri naþionale

centrul þãrii, creându-se totodatã premi-
sele unui transport mai sigur ºi mai rapid.”,
a subliniat Comisarul pentru politicã re-
gionalã, Corina Creþu. Proiectul este co-
finanþat prin Programul Operaþional Sec-
torial „Transport” al României, în cadrul
axei prioritare 2 „Modernizarea ºi dezvol-
tarea infrastructurii naþionale de transport
în scopul dezvoltãrii unui sistem de trans-
port durabil” în perioada 2007-2013.
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Spectacolul
„Iulius Caesar” –

prima reprezenta-
þie dupã premierã

Tragedia shake-
spearianã „Iulius Ca-
esar” a fost pusã în
scenã de Peter Schnei-
der – personalitate a
lumii teatrului ºi filmu-
lui american – ºi a avut
premiera pe 17 aprilie, în
cadrul celei de-a X-a
ediþii a Festivalului In-
ternaþional „Shakespea-
re”. Figurã legendarã a Walt Disney Company,
pe durata unui mandat de 17 ani Peter Schneider
a condus crearea a peste 50 de filme. Pe Broad-
way a produs „The Lion King” (pentru care a
primit un Premiu Tony), „Aida” de Elton John ºi
Tim Rice, iar în afara Broadway, spectacole pre-
cum „The Marvelous Wonderettes” ºi „Life
Could be a Dream”. În urmã cu doi ani, Peter
Schneider a regizat la Naþionalul craiovean spec-
tacolul „Hot l Baltimore”, de Lanford Wilson,
premiera având loc pe 1 februarie 2014. 

Decorul spectacolului „Iulius Caesar” este
realizat de Adrian Damian, costumele sunt cre-
ate de scenografa Cristina Milea, muzica este
special compusã de Cari Tibor, iar coregrafia îi
aparþine Simonei Deaconescu. Versiunea sce-

Un nou eveniment MIXA(r)TE va avea loc sâmbãtã, 7
mai, la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova.
Publicul este invitat sã vadã, de la ora 19.00, în Sala „Amza
Pellea”, cea mai recentã producþie a instituþiei – specta-
colul „Iulius Caesar”, în regia lui Peter Schneider. Îi va
urma, în Sala „I.D. Sîrbu”, un concert de violoncel susþi-

nut de renumitul solist instrumentist Andrei Kivu, în care
acesta va interpreta douã Suite de Bach. Preþul biletului
pentru primii 100 de spectatori care doresc sã participe la
evenimentul MIXA(r)TE este 40 lei. Pentru „Iulius Cae-
sar” preþul biletelor este cel standard pentru orice alt spec-
tacol din repertoriul teatrului.

Joi, 12 mai, de la ora 19.00, în Sala „I.D. Sîr-
bu”, Asociaþia Culturalã „DA” va prezenta o
monodramã în interpretarea talentatului actor
Dan Andrei, regia lui Alexandru Nagy ºi sceno-
grafia Mirunei Varodi: „Însemnãrile unui ne-
bun”, bazat pe celebra nuvelã a lui N.V. Gogol.
Spectacolul aduce în atenþie un subiect actual
al vremurilor noastre, reuºind sã marcheze felul
în care dezechilibrul ºi nesiguranþa reuºesc sã
pãtrundã în vieþile tuturor. Umorul ºi drama se
întrepãtrund pe mãsurã ce nebunia, creatoare
de lumi paralele, acapareazã mintea personaju-
lui principal, mãcinat de tristeþe ºi frustrãri.

«„Însemnãrile unui nebun” pune în luminã
tulburãrile psiho-emoþionale ale lui Popriskin,
funcþionar civil din clasa de jos (consilier titular)
care nu se poate adapta umilinþei sistemul biro-
cratic din Rusia. Experienþa sufleteascã intensã,
plinã de frustrãri, obsesii ºi vise de avansare pe
scara socialã, dragostea neîmpãrtãºitã, confu-
zia ºi incertitudinea identitãþii sale fac loc nebu-

nicã a piesei se bazeazã pe traduceri de Lucia
Verona ºi Horia Gârbea. Din distribuþia specta-
colului fac parte actorii Adrian Andone, Vlad
Udrescu, Claudiu Bleonþ, Cãtãlin Vieru, George
Albert Costea, Gina Cãlinoiu, Tamara Popescu,
ªtefan Cepoi, Eugen Titu, Gabriela Baciu, An-
gel Rababoc, Claudiu Mihail, Nicu Vicol, Alex
Calangiu, Romaniþa Ionescu, Corina Druc, Luca
Moºoiu, Andrei Nedelea ºi copiii David Didu
ºi Alexandru Dragomir.

Din 2009, violoncelistul Andrei Kivu
trãieºte, cântã ºi predã la Paris

Violoncelistul Andrei Kivu s-a nãscut la 26
iulie 1970, în Bucureºti, iar din 2009 trãieºte, cân-

tã ºi predã la Paris. A studiat violoncelul în Ro-
mânia cu Anca Vartolomei ºi cu Marc Coppey la
Paris, a fost invitat la master-classes cu George
Lewis (profesor la „Columbia University” din
New York, U.S.A.), la master-classes ºi wor-
kshop-uri cu David Hykes ºi a fost artist în rezi-
denþã la Mons, Belgia (Pepinieres Europeenes
pour Jeunes Artistes, 2000) ºi la Royaumont
(Franþa, 2013). A cântat ca solist cu Orchestre
Royal de Wallonie (Mons, Belgia), New York
University Orchestra (New York, USA), Katowi-
ce New Music Orchestra (Polonia), Orchestra
de Camerã Radio, Orchestra Simfonicã Radio,
Orchestra Philharmonia, Orchestra Academiei de
Muzicã din Bucureºti, Silvestri Orchestra, Or-
chestre Traditions Musicales Francaises, New

European Philharmonic Orchestra.
Are un imens repertoriu curent, de o mare

deschidere stilisticã – de la muzica barocã la
cea contemporanã ºi de avangardã. Andrei
Kivu este primul violoncelist român care a in-
terpretat integrala celor ºase Suite de J. S. Bach
într-un singur concert, iar pânã în prezent este
singurul violoncelist român invitat sã cânte la
„Royal Festival Hall” (Londra), la Merkin Hall
(New York), la Onassis Cultural Centre (Atena)
ºi la mari festivaluri internaþionale precum „Wien
Modern” (Austria), „Warsaw Autumn” (Polo-
nia), la „ISCM World Music Days”, la „Parra-
masala” (Sydney, Australia, 2011), la „Japan
Expo” (Paris, 2014) ºi la Festival de la Francop-
honie (Budapest Music Center, 2016).

În mai, la TNC:
trei spectacole
invitate
ºi un recital
Tudor Gheorghe

Luna aceasta, scena Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova primeºte
oaspeþi din þarã. Douã comedii de succes, o
dramã ºi un recital pe versurile mai puþin
cunoscute ale poetului Adrian Pãunescu,
susþinut de maestrul Tudor Gheorghe, se
alãturã spectacolelor din repertoriul curent al
instituþiei. Reprezentaþiile îi aduc în faþa
publicului pe unii dintre cei mai cunoscuþi ºi
îndrãgiþi artiºti, precum Anca Sigartãu,
Alexandra Velniciuc, Aurelian Temiºan, Dan
Tudor, Tudorel Filimon º.a. Biletele se pot
procura de la Agenþia TNC (tel. 0251.413.677)
ºi au preþuri cuprinse între 30 ºi 100 lei.

niei. Aceasta se instaleazã gradual, culminând
cu autoîncoronarea ca rege al Spaniei. La final,
Popriskin, se declaraã învins de sistemul ne-
drept ºi îºi implorã mama sã-l salveze, chemân-
du-l la ea pe lumea cealaltã», menþioneazã orga-
nizatorii. Preþul unui bilet este 30 lei.

„Un altfel de cabaret” revine la Craiova
Cosmin Seleºi, Aurelian Temiºan, Tania

Popa, Doina Botiº, Anca Sigartãu, Alexandra
Velniciuc, Corina Dãnilã, Manuela Cara, Moni-
ca Davidescu ºi Ozana Barabancea revin la Cra-
iova sã prezinte „Un altfel de cabaret”. Spec-
tacolul s-a mai jucat aici pe 23 martie ºi va fi
reluat, la cererea publicului, pe data de 17 mai,
de la ora 20.00, în Sala „Amza Pellea”. Biletele
au preþuri de 80 ºi 100 lei.

Piesa aduce în prim plan o poveste ce pare
desprinsã din realitatea contemporanã. Acþiu-
nea se petrece într-un mic teatru, al cãrui colec-
tiv actoricesc se luptã pentru a  prelungi exis-
tenþa instituþiei, lansând un nou spectacol –
un amplu cabaret. Directorul teatrului (Mr Tom
– Aurelian Temiºan) face un împrumut, de la un
investitor (Cosmin Seleºi), ca sã susþinã noul
proiect ºi sã demonstreze astfel cã teatrul poa-
te sã subziste, cu marile vedete pe care le are.
Însã tocmai de la acest aºa-zis partener de afa-
ceri se naºte intriga: finanþatorul îºi doreºte ca
spectacolul sã eºueze pentru a putea transfor-
ma teatrul într-un club de noapte, cu ºi pentru

bãrbaþi. Publicul e cel care va decide ce va mer-
ge mai departe ºi cui îi va da creditul sãu. 

„Omul cu mârþoaga”,
un spectacol încântãtor

Luni, 23 mai, de la ora 19.00, tot în Sala „Amza
Pellea”, puteþi vedea o comedie clasicã româ-
neascã, un amestec de satirã, idealism ºi gravi-
tate: „Omul cu mârþoaga” de George Ciprian,
în regia lui Dan Tudor. Povestea piesei este pe
cât de simplã, pe atât de amuzantã. Arhivarul
Chiricã, interpretat de Dan Tudor, este un îm-
pãtimit al curselor de cai. Aceastã pasiune îl face
sa cumpere o mârþoagã ºi sã piardã în urma pa-
riurilor fãcute nu numai banii, ci ºi încrederea
soþiei (Alina Chivulescu), care îl pãrãseºte ºi plea-
cã împreunã cu un fost prieten, Nichita (Marius
Bodochi), ca ºi încrederea tuturor celor de care
într-un fel sau altul depinde soarta sa ºi a copii-
lor sãi: directorul ºcolii (Tudorel Filimon), pro-
prietarul calului (Andrei Duban) ºi inspectorul
general (Orodel Olaru). Singurii oameni care îi -
rãmân alãturi sunt Varlam, cel mai devotat prie-
ten (Dragoº Ionescu), ºi Fira, servitoarea (Afro-
dita Androne). Finalul spectacolului este cuce-
ritor! Gloaba cumpãratã de Chiricã ajunge sã
câºtige la curse, Chiricã se îmbogãþeºte, iar ce-
lelalte personaje încearcã sã-i intre în graþii. Far-
mecul deosebit al interpretãrii actorilor, comicul
absurd, ca ºi de situaþie al autorului George Ci-

prian, precum ºi rafinatul desen regizoral fac din
„Omul cu mârþoaga” un spectacol încântãtor.
Preþul unui bilet este de 75 lei.

„Declaraþie de dragoste”
pe versurile lui Adrian Pãunescu

Cel mai recent spectacol al maestrului Tu-
dor Gheorghe va fi prezentat ºi la Craiova, dupã
ce – potrivit site-ului artistului – în martie a
putut fi aplaudat la Braºov, Buzãu, Focºani,
Bacãu, Botoºani, Suceava, Iaºi, Roman ºi Ca-
rei. Intitulat „Declaraþie de dragoste” ºi reali-
zat pe versurile mai puþin cunoscute ale poetu-
lui Adrian Pãunescu, recitalul va fi susþinut
marþi, 25 mai, de la ora 19.00, în Sala „Amza
Pellea”. Încã mai gãsiþi bilete, la preþul de 75 lei.

„A venit momentul sã ne aplecãm asupra ope-
rei acestui mare poet român. Sunt curios sã vãd
ce impact va avea spectacolul pe versurile lui
Adrian Pãunescu. Este o generaþie care a cres-
cut, prin Cenaclul Flacãra, cu poezia lui Pãunes-
cu, dar mai puþin cu poezia lui de dragoste… Po-
ezia de dragoste a lui Pãunescu este cântatã de
folkiºti… Este altceva. Cinste lor, tuturor celor
care au pus mâna pe o chitarã ºi i-au cântat poe-
zia! Dar s-au oprit, din pãcate. Nu ºi-au continuat
drumul, au rãmas cu 25 de cântece pe care le cân-
tã în diverse tonalitãþi. N-au mai fost creativi. Pã-
unescu îi îndemna, îi biciuia, îi obliga…”, a decla-
rat maestrul Tudor Gheorghe.
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Comisia Europeanã a autorizat, ieri, pre-
lungirea controalelor pe segmente ale fron-
tierelor Schengen în cinci state membre ale
Spaþiului european de circulaþie fãrã docu-
mente de identitate, decizia definitivã urmând
sã fie luatã de þãrile membre ale Uniunii Eu-
ropene. Numeroase þãri au introdus controa-

Rusia va forma
noi divizii pentru
a contracara
efectivele militare
ale NATO
din vecinãtatea sa

Rusia va forma trei noi
divizii pentru a contracara
efectivele militarte în creºte-
re desfãºurate de NATO în
apropierea frontierelor sale
de sud ºi vest, a declarat
Ministrul rus al Apãrãrii,
Serghei ªoigu, citat de
agenþiile de ºtiri ruse. Aceste
noi unitãþi urmeazã sã fie
formate pânã la finalul
acestui an ºi vor fi poziþiona-
te în zonele de frontierã de
sud ºi vest ale Rusiei, infor-
meazã agenþia de ºtiri
Interfax. “Ministerul Apãrã-
rii a adoptat o serie de
mãsuri pentru a contracara
capacitatea crescândã a
forþelor NATO din vecinãta-
tea frontierelor Rusiei”, a
declarat, ieri, ministrul rus.
“Pânã la finalul anului,
douã noi divizii vor fi forma-
te în Districtul Militar de
Vest ºi una în Districtul
Militar de Sud” a completat
ªoigu, potrivit site-ul postu-
lui de televiziune Russia
Today. Anterior, în presa
rusã se vehicula cã trei noi
divizii, a câte 10.000 de
militari fiecare, urmau sã fie
desfãºurate la Rostov-pe-
Don, în regiunea Smolensk
ºi regiunea Voronej. Alianþa
Nord-Atlanticã a trimis
efective militare suplimenta-
re în Polonia, statele baltice
ºi în alte zone din vecinãta-
tea frontierelor ruse, moti-
vând cã aceste desfãºurãri de
trupe erau necesare pentru a
asigura statele membre din
Estul Europei de sprijinul
organizaþiei.

Cel puþin 31 de
pasageri, rãniþi la
bordul unui avion
care a traversat o
zonã de turbulenþe

Cel puþin 31 de pasageri
au fost rãniþi dupã ce un
avion care zbura între
Emiratele Arabe Unite ºi
Indonezia a fost afectat de
turbulenþe. Avionul compa-
niei Etihad Airways a fost
afectat de turbulenþe în timp
ce se deplasa între Abu
Dhabi (Emiratele Arabe
Unite) ºi Jakarta (Indone-
zia). “Cursa EY474 a fost
afectatã de turbulenþe
violenþe aproximativ 45 de
minute, înainte de a ateriza
pe Aeroportul Soekarno
Hatta din Jakarta”, a trans-
mis compania Etihad Airwa-
ys. Avionul Airbus A330-200
a aterizat în siguranþã.
Dintre cei 31 de rãniþi, 22 au
fost trataþi pe aeroport, iar
restul au fost transferaþi la
spitale.

Incidente violente au izbucnit ieri între ma-
nifestanþi ºi poliþiºti în cursul evacuãrii imigran-
þilor dintr-un liceu din Paris, ocupat ilegal. Li-
ceul Jean-Jaures, din arondismentul al XIX-lea
din Paris, ocupat ilegal de pe 21
aprilie de imigranþi de mai multe
naþionalitãþi, a început sã fie eva-
cuat de forþele de ordine fran-
ceze ieri dimineaþã în jurul orei
locale 06.15, potrivit France
Info. Însã zeci de manifestanþi
s-au adunat în faþa clãdiri pen-
tru a protesta faþã de evacuarea
imigranþilor. În clãdirea liceului
locuiau de mai multe luni circa
150 de imigranþi care au venit
din tabãra ilegalã instalatã în
apropierea staþiei de metrou Sta-
lingrad din nordul Parisului (ta-
bãrã evacuatã în urmã cu câte-

Donald Trump a obþinut victo-
ria în statul american Indiana,
având ºanse din ce în ce mai mari
de a obþine nominalizarea din par-
tea Partidului Republican, dupã ce
contracandidatul sãu Ted Cruz ºi-
a anunþat retragerea din cursa pen-
tru alegerile prezidenþiale. Cu vic-
toria din Indiana ºi cu retragerea
lui Cruz din cursa prezidenþialã,
Trump ar putea deveni candida-
tul nominalizat de Partidul Repu-
blican pentru alegerile generale de
pe 8 noiembrie, candidând cel mai
probabil împotriva lui Hillary Clin-
ton, aflatã în fruntea clasamentu-
lui democrat. Deºi Trump pare a
avea un drum drept spre nomina-
lizare, Sanders este încã un con-
tracandidat puternic pentru Clin-
ton, mai ales dupã victoria obþi-
nutã în Indiana. Republicanii ur-

le la frontiere din cadrul Schengen în 2015,
pe fondul crizei imigranþilor extracomunitari.
Þãrile care vor putea prelungi mãsurile de
control pe segmente din interiorul Spaþiului
Schengen sunt Germania, Austria, Danemar-
ca, Suedia ºi Norvegia, a declarat Dimitris
Avramopoulos, comisarul UE pentru Migra-

þie. Peste un milion de imigranþi din Orientul
Mijlociu ºi Africa au ajuns clandestin în Uni-
unea Europeanã în anul 2015. În acelaºi timp,
potrivit unei noi propuneri a Comisiei Euro-
pene, Statele UE ar putea fi sancþionate cu pânã
la 250.000 de euro pentru fiecare imigrant pe
care refuzã sã-l primeascã. Sancþiunile finan-

ciare impuse þãrilor membre fac par-
te din planul Comisiei Europene  ce
îºi propune ca statele UE sã împãr-
tãºeascã responsabilitãþile de gestio-
nare a acestei crize, prin primirea de
imigranþi pe teritoriile lor. În caz con-
trar, vor fi obligate sã plãteascã anu-
mite sancþiuni. Potrivit unui docu-
ment vãzut de Associated Press
sancþiunile - numite “contribuþii so-
ciale” - ar putea ajunge la valoarea
de 250.000 de euro pentru fiecare
solicitant de azil pe care o þarã UE
refuzã sã-l primeascã pe teritoriul
sãu. Dar planul are nevoie de apro-
bare din partea statelor membre ºi a
Parlamentului European.

meazã sã-ºi aleagã reprezentantul
pentru alegerile prezidenþiale de pe
8 noiembrie la convenþia de la Cle-
veland care se va desfãºura în pe-
rioada 18-21 iulie. Dupã înfrân-
gerea din Indiana, Cruz ºi-a anun-
þat retragerea din cursã, motivând
nu mai este un candidat viabil.
“Am dat tot ce-am putut. Dar
votanþii au ales altã cale, aºa cã
îndurerat, dar optimist pentru vi-
itorul pe termen lung al naþiunii
noastre, mã retrag din cursã”, a
declarat Cruz, senator american
al statului Texas. În urma victo-
riei din Indiana, Trump a ajuns la
un scor de 1.047 de voturi ale de-
legaþilor din cele 1.237 de care are
nevoie pentru a obþine nominali-
zarea, în comparaþie cu contra-
candidatul sãu rãmas în cursã, Ka-
sich, care are doar 153 de voturi

ale delegaþilor, având ºanse prea
mici de reuºitã. Cruz strânsese
565 de voturi înainte de a se re-
trage din cursã. În tabãra demo-
cratã, Clinton a înregistrat 2.202

de voturi din partea delegaþilor din
cele 2.383 de care are nevoie pen-
tru a obþine nominalizarea parti-
dului, spre deosebire de Sanders
cu un scor de 1.400.

va zile). Printre imigranþi se aflã cetãþeni din
Eriteea, Sudan, Somalia, Afganistan, Yemen, dar
ºi din Maroc ºi Tunisia - femei cu copii, ado-
lescenþi, bãrbaþi. Potrivit AFP, între manifes-

tanþi ºi forþele de ordine au izbucnit confrun-
tãri. Poliþiºtii au folosit gaze lacrimogene pen-
tru a dispersa protestatarii adunaþi în faþa clãdi-
rii, pentru a permite evacuarea în curs a imi-

granþilor. Unii dintre manifes-
tanþi, mascaþi, au aruncat cu
proiectile, la rândul lor, în for-
þele de ordine. Situaþia s-a cal-
mat puþin dupã ora localã 07.00,
când potrivit unei jurnaliste de
la iTélé manifestanþii au fost
evacuaþi de forþele de ordine.
Vinerea trecutã, un tribunal din
Paris a decis evacuarea clãdirii
liceului, în baza ocupãrii ilega-
le, dupã ce autoritãþile france-
ze din regiunea Ile-de-France
au solicitat de pe 22 aprilie eva-
cuarea imediatã a imigranþilor
din clãdire.
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Robinson Crusoe

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Cartea Junglei

Ora: 16:30 (3D, ro)

Gen film: Aventuri, Dramã, Fantastic
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Foxcatcher

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 22:20

O dramã inspiratã de fapte
reale care se concentreazã pe
povestea de viaþã a lui John
Du Pont, moºtenitorul compa-
niei de produse chimice Du
Pont care suferea de o formã
de schizofrenie paranoidã ºi
care ajunge sã-l ucidã pe
prietenul lui de-o viaþã, Dave
Schltz (Mark Ruffalo), un luptã-
tor de wrestling premiat cu aur
la Jocurile Olimpice.

Aliens - Misiune
de pedeapsã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Ripley, singurul supravieþui-
tor al contactului echipajului
de pe Nostromo cu creatura
extraterestrã, pluteºte prin
spaþiu în naveta sa de salvare
timp de 57 ani. Dupã ce este
salvatã, Ripley este surprinsã
de neîncrederea cu care este
întâmpinatã povestea ei. Însã
comunicaþiile cu coloniºtii
trimiºi pe planeta extratereº-
trilor se întrerup brusc.

Distracþie la colegiu

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Liceul se apropie de final
pentru trei prieteni care decid
sã meargã în vizitã la un cole-
giu din localitate pentru a-ºi
face o idee despre ce înseam-
nã viaþa de student. Ceea ce
nu ºtiu ei încã este faptul cã
sunt pe cale sã trãiascã cel
mai intens week-end din viaþa
lor, pentru cã aventurile, petre-
cerile ºi flirturile se vor tine
lanþ...

JOI - 5 mai

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
19:00 Mediatorii
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Între bine ºi rãu
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Priviri iubitoare
01:15 Dincolo de hartã
01:45 Sport
01:55 Telejurnal
02:45 Discover România
02:55 Interes general
03:45 Mediatorii
04:25 Între bine ºi rãu
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pasiuni ºi cariere
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:20 5 minute de ºtiinþã
23:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
00:30 Pasiuni ºi cariere
01:00 Europa 360°
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix
04:00 Ferma
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:35 Planeta Maimuþelor:
Revoluþie

09:45 Nunta lui Jenny
11:20 Autopsia extraterestrilor
12:55 Spioana
14:55 Tsunami: Dupa dezastru
16:30 Un altfel de Crãciun
18:00 Annie
20:00 Reportaj special Vice:

Lupta contra ISIS
20:50 Un tren numit Darjeeling
22:20 Foxcatcher
00:35 Lumea e a mea
02:15 Cut Bank

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

Liverpool-Villarreal
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Tanti Florica
2012, România, Comedie
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:30 La Mâruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:00 Lupta rozelor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
00:00 Regina
01:30 Santa Diabla
02:30 Lupta rozelor (R)

07:30 Insula interzisã (R)
08:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Paris Model (R)
14:00 Michael Jackson: Asta-i tot

(R)
16:30 La bloc
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 Þintã primarã
22:30 Aliens - Misiune de

pedeapsã
01:30 Þintã primarã (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Distracþie la colegiu
2008, SUA, Comedie
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 All Inclusive (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cãsãtorie cu repetiþie
1985, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 60 de minute (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Adevãrul Live
05:30 La TV (R)
2015, Comedie
06:15 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - Manches-
ter City

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Real Madrid -
Manchester City

18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa sus, Romania!,

Supercupa Romaniei 2013,
Steaua - Petrolul

20:45 Fotbal Cupa Turciei:
Fenerbahce - Konyaspor

22:45 ªtiri Sport.ro
23:00 Regii KO-ului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:10 Fotbal Europa League:

Liverpool - Villareal
02:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Atac de Ziua Naþionalã

Ora: 18:30, 20:45

Gen film: Acþiune / Cu: Richard Madden, Kelly Reilly, Idris Elba, Charlotte Le Bon



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Robinson Crusoe

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Cartea Junglei

Ora: 16:30 (3D, ro)

Gen film: Aventuri, Dramã, Fantastic

Atac de Ziua Naþionalã

Ora: 18:30, 20:45

Gen film: Acþiune / Cu: Richard Madden, Kelly Reilly, Idris Elba, Charlotte Le Bon

RECOMANDÃRI TV
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Hot Pursuit:
Urmãrire periculoasã

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD, ora 07:35

În "Urmãrire periculoasã",
ofiþerul Cooper, o poliþistã
crispatã ºi care face lucrurile
ca la carte (Reese Witherspo-
on), încearcã sã o protejeze
de un ºef al drogurilor pe
Daniella Rivera (Sofia Vergara),
o vãduvã sexy ºi prietenoasã,
pe mãsurã ce aleargã împreu-
nã prin Texas, fiind urmãrite
de poliþiºti corupþi ºi criminali
profesioniºti.

Conspiraþia din Birmania

Se difuzeazã la Pro Tv ºi Pro Tv HD,
ora 00:30

Propulsat la cãpetenia grupu-
lui W dupã decesul tatãlui lui
adoptiv, Largo Winch decide,
spre surprinderea generalã,
sã-l vândã ca sã creeze o
fundaþie umanitarã ambiþioa-
sã. Dar în ziua semnãturii,
este acuzat de crime împotri-
va umanitãþii de un martor
misterios.
Cu:
Tomer Sisley, Sharon Stone,
Ulrich Tukur, Napakpapha
Nakprasitte

Cavalerul negru:
Legenda renaºte

Se difuzeazã la Antena 1,  ora  20:30

Au trecut 8 ani de când Bat-
man a disparut în noapte,
transformându-se din acel
moment din erou în fugar.
Asumându-ºi vina pentru
moartea procurorului Harvey
Dent, Cavalerul Negru a sacri-
ficat totul pentru ceea ce el ºi
Comisarul Gordon sperau cã e
o cauzã mai bunã. Pentru un
timp, minciuna a prins...

VINERI - 6 mai

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Alegeri locale 2016
13:00 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Comoara Templierilor
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Alegeri locale 2016
23:10 Boxerul
1997, SUA, Dramã
01:05 Comoara Templierilor
02:00 Discover România
02:10 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Vorbeºte corect!
03:15 Tot ce conteazã
04:05 Cooltura
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Alegeri locale 2016
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Naturã ºi aventurã
20:10 Viaþa în paºi de dans
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dincolo de viitor
23:10 Pe urmele lui Cezanne
2009, Italia, Comedie
01:15 Interzis, arestat, cenzurat
01:25 Cartea cea de toate zilele
01:30 Deportaþii
02:30 Europa 360°
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Hot Pursuit: Urmãrire
periculoasã

09:00 Un altfel de Crãciun
10:30 Annie
12:25 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
13:55 Pe platourile de filmare
14:25 Coºarii
16:10 X-Men
17:55 Filme ºi vedete
18:30 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
20:00 Chappie
22:00 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
00:20 Mi-5: Pentru binele tuturor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:30 Conspiraþia din Birmania
2011, Franta, Aventuri
02:45 Ce spun românii (R)
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:45 Teleshopping
09:00 Lupta rozelor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
00:00 Regina
01:30 Santa Diabla
02:30 Lupta rozelor (R)
04:15 Regina (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Avenida Brasil (R)

07:00 La plimbare cu racheta
(R)

08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Insula interzisã (R)
13:30 Un Cadillac din aur masiv
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Jurnalul unui adolescent

timid
22:45 Lake Placid 3
00:45 Jurnalul unui adolescent

timid

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Cavalerul negru:

Legenda renaºte
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:00 iUmor (R)
02:00 Observator (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 TELESHOPPING
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Papesa Ioana
2009, Germania, Marea Britanie,

Italia, Spania, Dramã, Istoric,
Romantic, Dragoste

00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Îmblânzirea scorpiei (R)
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 All Inclusive (R)
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Asfalt Tango
1995, SUA, Comedie
23:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Asfalt Tango (R)
1995, SUA, Comedie
05:30 Adevãrul Live
06:15 Focus (R)

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 Cupa Meseriaºilor
13:00 Fotbal Europa League:

Liverpool - Villareal
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Cupa sus, Romania!,

Finala Cupa Romaniei 2014,
Steaua - Astra

21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Hasta la vista, America!

Local Kombat
23:00 Human Giant
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Hasta la vista, America!

Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
COMUNA CELARU ORGANI-

ZEAZÃ ÎN DATA DE 08.05.2016,
SÃRBÃTOAREA CÂMPENEASCÃ
«FLOAREA DE SALCÂM», EDIÞIA
41 ÎN PUNCTUL FÂNTÂNA LUI
MURGAN ªOªEAUA JUDEÞEANÃ
DJ 604 A.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacan-
te: 13 posturi instructor educaþie ºi
1 post instructor educaþie principal.
Conditii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale pre-
vazute la art.3 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare. Con-
diþii specifice de participare la con-
curs: · 13 posturi instructor educa-
þie - studii medii liceale absolvite cu
diplomã de bacalaureat · 1 post in-
structor educaþie principal - studii
medii liceale absolvite cu diplomã
de bacalaureat - vechime în muncã
minimum 3 ani; Concursul se or-
ganizeazã la sediul Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã  Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj  în data 27 mai
2016, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în
data de 31 mai 2016, ora 14.00 (in-
terviul). Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, in termen de 10 zile
lucratoare de la data publicarii pre-
zentului anunt, respectiv pânã pe
data de 18.05.2016. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 46.491 mp, pe Calea Bucu-
reºti 148, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 20.789 mp, pe Calea Bucu-
reºti 150, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

OFERTE SERVICIU
Menajerã pentru curã-
þenie o zi pe sãptãmâ-
nã, peste 55 ani, din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã se-
midecomandatã Cra-
ioviþa Nouã. Telefon:
0765/291.623.
Vând garsonierã Bu-
cureºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Casã Leu 3 camere, bu-
cãtãrie, hol, pivniþã, ane-
xe, garaj, 1700 mp teren
70.000 lei negociabil. Te-
lefon: 0735/495.862.
Vând casã mobilatã 3
camere, sat Mogoºeºti,
comuna Goieºti - Dolj.
Telefon: 0351/460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
VÂND familii de albine.
Telefon: 0762/602.661,
0766/676.983.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi tabure-
le din lemn melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80 m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 8 jaluzele meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.

Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament douã ca-
mere decomandate,
Craioviþa Nouã-Mater-
na, complet utilat. Te-
lefon: 0729/033.903.
Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez pe termen
lung apartament 2 ca-
mere decomandate,
mobilat, recent reno-
vat, zona Grãdina
Botanicã. Telefon:
0767/008.528.

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

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

DECESE
A încetat din viaþã
scumpul meu frate
CÎRSTEA GEORGE.
Dumnezeu sã-l odi-
henascã în liniºte ºi
pace! Sora - Lucia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã ce în sferturi barase dru-
mul Barcei, Atletico Madrid a sto-
pat-o, marþi searã, ºi pe Bayern
Munchen, calificându-se în a tre-
ia sa finalã din cea mai tare com-
petiþie intercluburi a lumii.

Atletico ucide visurile a peste 70.000 de bavareziAtletico ucide visurile a peste 70.000 de bavareziAtletico ucide visurile a peste 70.000 de bavareziAtletico ucide visurile a peste 70.000 de bavareziAtletico ucide visurile a peste 70.000 de bavarezi
ºi merge în finala de pe “San Siro”ºi merge în finala de pe “San Siro”ºi merge în finala de pe “San Siro”ºi merge în finala de pe “San Siro”ºi merge în finala de pe “San Siro”

Învingãtoare cu 1-0 în Spania,
trupa lui Simeone a trecut rar cen-
trul terenului în prima reprizã a
returului de pe “Fusball Arena”,
reprizã la capãtul cãreia Bayern,
devastatoare pe flancuri, dar ºi

frontal, anulase avantajul din tur,
graþie unei reuºite a lui Xabi Alon-
so (31), dintr-o loviturã liberã de-
viatã de fundaºul central Gime-
nez. Gazdele puteau merge la ca-
bine chiar cu 2-0, dar Muller (34)
l-a evidenþiat pe Oblak, de la
punctul var, penalty acordat dupã
ce tot Gimenez a comis-o, þinân-
du-l pe Javi Martinez.

La reluare, pe teren a apãrut ºi
un al treilea vârf pentru Atletico,
Ferreira-Carrasco, iar introduce-
rea belgianului a schimbat mult în

bine jocul ibericilor. Fond pe care
trupa lui Simeone a reuºit sã ega-
leze, la prima oportunitate realã:
Torres i-a pasat lui Griezmann
(foto), iar francezul, plecat de li-
mita ofsaidului, l-a excutat cu sân-
ge rece pe Neuer, 1-1 (54). Bay-
ern a acuzat minute bune ºocul,
dar pânã la urmã avea sã incen-
dieze finalul, dupã ce Lewandow-
ski (74), servit pe tavã de Vidal, a
fãcut 2-1. Atletico putea reveni
din nou pe tabelã, dar Torres (84)
a ratat ºi el o loviturã de pedeap-
sã, injust acordatã de aceastã datã
de Cuneyt Cakir, turcul mutând
în suprafaþa de pedeapsã un fault
al lui Javi Martinez la acelaºi Tor-
res. Au urmat momente teribile
pentru defensiva spaniolã, care a
rezistat însã eroic, obþinând final-
mente calificarea.

Eliminatã de Real Madrid în
2014 ºi apoi de Barcelona în
2015, cu Pep Guardiola la con-
ducerea tehnicã, Bayern Mun-
chen se opreºte pentru a treia
oarã, în semifinale, în faþa unei
echipe spaniole. O tristã conclu-

“Sunt bucuros, în ciuda dezamãgirii jucãtorilor mei. Nu am înscris la
Madrid, dar aici trebuia sã dãm cel puþin 5 goluri. Nu am pierdut pentru cã
Thomas Muller a ratat un penalty. Am fãcut totul aºa cum trebuia. Am dat
totul în acest meci, dar nu a fost sã fie. Vreau sã o felicit pe Atletico, este
o echipã bunã, meritã sã fie în finalã. Sper ca viitorul antrenor, Carlo Ance-
lotti sã facã mai multe decât am fãcut eu ºi sã câºtige Liga Campionilor.”

Josep Guardiola – antrenor Bayern.

“În prima reprizã, am avut în faþã cel mai tare adversar pe care l-am
putut avea. Cei de la Bayern au avut mingea, au câºtigat duelurile directe.
A fost incredibil ºi minunat sã vãd o echipã cu o asemenea continuitate ºi
intensitate în joc. Mã îndrãgostisem de jocul lor, noi nu am putut rãspun-
de, dar reacþia de la penalty-ul apãrat de Oblak a fost bunã. Repriza a
doua a fost diferitã, dupã intrarea lui Carrasco. Echipa mea a câºtigat
dueluri a avut tranziþie între atac ºi apãrare, apoi a venit golul. Am ajuns
în finalã dupã ce am eliminat douã dintre cele trei mari cluburi ale lumii ºi
acest lucru mã face foarte fericit.”

Diego Simeone – tehnician Atletico.

zie pentru Pep Guardiola, care din
sezonul viitor o va antrena pe
Manchester City

Revenind, triumful lui Atletico
în faþa lui Bayern s-a vrut ºi o
revanºã dupã finala pierdutã în
1974, singura din istoria C1 care
s-a decis în urma unei rejucãri
(1-1, 4-0). Cealaltã finalã a lui
Atletico a venit în 2014, când a
fost învinsã, dupã prelungiri (4-
1, 1-1 dupã 90 min.), de rivala
localã Real.

Bayern Munchen: Neuer –
Lahm, Javi Martinez, Boateng,
Alaba – Xabi Alonso – Douglas
Costa (Coman 73), Muller, Vidal,
Ribéry – Lewandowski.

Atletico Madrid: Oblak – Juan-
fran, Gimenez, Godin, Filipe Luis
– Saul, Gabi, Augusto Fernandez
(Carrasco 46), Koke (Savic 90+3)
– Griezmann, Torres (Partey 82).

Asearã s-a stabilit ºi cealaltã
finalistã, din încleºtarea Real
Madrid – Manchester City (în tur
0-0). Ultimul act va avea loc în
data de 28 mai, pe “San Siro”
din Milano.

Astãzi, 22:05
Liverpool – Villarreal

(PRO TV, Dolce 2 / în tur 0-1)
(Arbitru: Viktor Kassai/Ungaria)
FC Sevilla – ªahtior Doneþk

(Dolce Sport 1 / în tur 2-2)
(Arbitru: Bjorn Kuipers/Olanda)
Finala va avea loc în data de 18 mai,

pe “St. Jakob Park” din Basel.

Bronzul ediþiei precedente a Cupei României, SCM
Craiova, va da piept în sferturile de finalã ale compe-
tiþiei cu HCM Roman, formaþie pe care o vor primi în
11 mai la Polivalentã,  conform tragerii la sorþi efec-
tuate, ieri, la sediul Federaþiei Române de Handbal.

În “directele” din campionatul recent încheiat, în care
alb-albastrele s-au clasat pe locul 7, iar moldovencele pe
5, s-a consemnat o remizã la 26 în turul de la Roman,
pentru ca mai apoi SCM sã piardã cu 17-22 în Bãnie.

“Va fi o partidã foarte grea, dar important este sã
fim pregãtite sutã la sutã pentru a aborda în condiþii

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa,

semifinale, manºa retur: Liverpool –
Villarreal.

DIGI SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Madrid, în Spania: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3
17:00, 18:15 – POLO – Super

Liga Naþionalã: Sportul Studenþesc
– Steaua, Dinamo – CSM Digi Ora-
dea.

DIGI SPORT 4
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1,

play-off, finala, meci 5: CS Alba Blaj
– CSM Târgoviºte.

DOLCE SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga Europa,

semifinale, manºa retur: FC Sevilla –
ªahtior Doneþk.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE –
MANªA RETUR

HANDBAL (F)

SCM Craiova – HCM Roman, pentru
un loc în final-four-ul Cupei României

cât mai bune acest joc. Ne dorim sã obþinem o victo-
rie frumoasã ºi sperãm sã vinã spectatori mulþi la salã
ºi sã ne încurajeze, aºa cum s-a întâmplat de fiecare
datã”, a spus tehnicianul Craiovei, Simona Gogîrlã,
pentru site-ul oficial al clubului.

Iatã ºi programul celorlalte meciuri: HCM Baia
Mare – HC Zalãu, HC Dunãrea Brãila – CSM Unirea
Slobozia, CS Rapid USL Metrou Bucureºti – CSM
Bucureºti.

În caz de egalitate dupã 60 de minute se vor exe-
cuta lovituri de la 7 metri.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Madrid, în Spania: sferturi de finalã /
22:05 – FOTBAL – Liga Europa, se-
mifinale, manºa retur: Liverpool – Vil-
larreal.

SPORT.RO
20:45 – FOTBAL Turcia – Cupa,

semifinale, manºa retur: Fenerbahce
– Konyaspor.

EUROSPORT 1
16:30 – CICLISM – Cele patru zile

de la Dunkerque, în Franþa / 18:45 –
FOTBAL – Campionatul European
UEFA U-17, în Azerbaidjan: Azerbai-
jan – Portugalia.

EUROSPORT 2
15:45 – FOTBAL – Campionatul

European UEFA U-17, în Azerbaidjan:
Ucraina – Germania.

LIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILORLIGA CAMPIONILOR
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. „U”Craiova9 5 1 3 11-7 32
2. CSMS Iaºi 9 3 4 2 7-5 32
3. CFR Cluj 9 4 4 1 18-5 30
4. Botoºani 9 4 2 3 17-15 27
5. Concordia 9 4 3 2 11-8 24
6. Voluntari 9 3 1 5 9-15 22
7. ACS Poli 9 1 3 5 7-19 19
8. Petrolul 9 2 2 5 5-11 12

Locurile 7 ºi 8 retrogradeazã,
locul 6 disputã un meci de baraj.

Petrolul – CFR Cluj, mâine, ora 18
Chiajna – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – CSMS Iaºi, duminicã, ora 14
ACS Poli – „U” Craiova, luni, ora 20.30

Play-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-a

Dinamo – Viitorul, vineri, ora 20.30
Pandurii – Astra, sâmbãtã, ora 21
ASA – Steaua, luni, ora 21

Play-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-a

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 9 7 1 1 20-7 48
2. Steaua 9 5 3 1 14-7 40
3. Pandurii 9 2 6 1 10-7 36
4. Dinamo 9 2 5 2 9-12 35
5. Viitorul 9 1 2 6 11-18 28
6. ASA 9 0 3 6 7-20 22

L. Popescu – Puºtiul a scãpat
fãrã gol ºi dupã al doilea meci în
poarta Craiovei. A avut douã inter-
venþii bune în debutul meciului.
Marea problemã este la fazele fixe,
când trebuie protejat, fiindcã este
destul de scund pentru un portar ºi
nu este avantajat în duelurile aerie-
ne. A avut ºi noroc, lovitura de cap
a lui Pena nimerind transversala.

Dumitraº – Nu se aflã într-o
formã deosebitã, dar îºi pãstreazã
locul de titular. În prima reprizã a
încercat sã iasã din apãrare cu pase
scurte, dar, dupã câteva greºeli
care puteau periclita poarta lui Po-
pescu, a fost sfãtuit sã nu se mai
complice ºi a jucat în lung de linie.

Popov – Meci reuºit, nu a avut
probleme prea mari cu atacanþii ad-
verºi, oaspeþii fiind periculoºi doar
la faze fixe. Milevsky n-a avut
nicio ºansã de a se întoarce cu faþa
spre poartã avându-l pe Popov în
preajmã permanent. În schimb,
Popov a fost depãºit într-un duel
aerian de Pena, la lovitura de cap
trimisã în transversalã.

Iliev – I-a convenit stilul ata-
canþilor adverºi, pe forþã, fãrã vi-
tezã ºi astfel a rezolvat multe faze
prin detentã ºi poziþionare. Iliev ºi
Ivan au respins cele mai multe
mingi din careul propriu la fazele
fixe ale Chiajnei, dar pe finalul bul-
garul a fost depãºit de Pena în câ-
teva rânduri în duelurile aeriene.

Procurorii DNA au cerut pedepse maxime majora-
te de zece ani ºi ºase luni pentru Mircea Sandu ºi
Dumitru Dragomir, în dosarul dezafilierii clubului FCU
Craiova, cererea fiind expusã la Tribunalul Bucureºti
în cadrul ultimului termen din proces. La Tribunalul
Bucureºti a avut loc, ieri, ultimul termen în procesul
în care Mircea Sandu ºi Dumitru Dragomir sunt ju-
decaþi pentru fapte de corupþie în modul în care a
fost dezafiliat clubul lui Mititelu. În cadrul ºedinþei de
judecatã, procurorul DNA prezent în salã a cerut pe-
depse maxime majorate de zece ani ºi ºase luni atât
pentru fostul ºef al Ligii Profesioniste de Fotbal, cât

Cazul dezafilierii FCU Craiova
Procurorii au cerut 10 ani de închisoare

pentru Sandu ºi Dragomir
ºi pentru fostul ºef al Federaþiei Române de Fotbal. În
cazul instituþiilor FRF ºi LPF, judecate ºi ele în dosar
pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor
în formã calificatã ºi infracþiunea de sustragere de
sub sechestru, procurorul a solicitat judecãtorilor sã
fie condamnate cu amendã. Mircea Sandu ºi Dumitru
Dragomir sunt acuzaþi de abuz în serviciu contra in-
tereselor persoanelor în formã calificatã, folosire a
influenþei ori autoritãþii persoanei care îndeplineºte o
funcþie de conducere în cadrul unei persoane juridice
fãrã scop patrimonial, în scopul obþinerii pentru sine
sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuveni-

Simona Halep (7 WTA) ºi Irina Begu (34 WTA)
îºi vor disputa unul dintre sferturile de finalã ale
turneului Premiere Mandatory de la Madrid. Dupã
ce le-a eliminat pe Eugenie Bouchard ºi Garbine
Muguruza, Irina Begu a trecut în optimile de fi-
nalã de Corina McHale (SUA, 59 WTA), scor 6-7,

Halep – Begu, în sferturi la Madrid
6-4, 6-4, dupã 2 ore ºi jumãtate de joc. Tot în op-
timi, Simona Halep a trecut uºor de elveþianca
Timea Bacsinsky, scor 6-2, 6-3. În optimi au ju-
cat asearã ºi Sorana Cârstea, împotriva nemþoai-
cei Laura Sigemund, dar ºi Patricia Þig, care a
întâlnit-o pe americanca Madison Keys.
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Brazilianul a avut o evoluþie foarte
bunã în meciul cu Chiajna, dar va
lipsi la Timiºoara, fiind suspendat.

Vãtãjelu – În perioada în care
trebuia sã forþeze pentru a prinde
Euro, vâlceanul a fost accidentat
sau ieºit din formã. Nici cu Chiaj-
na nu a fãcut o partidã prea bunã.
O singurã centrare a fost utilã, în
prima reprizã, pe colþul lung, pen-
tru Bãluþã.

Bãluþã – A avut o evoluþie con-
sistentã ºi a ºi marcat. I-a „priit”
bãtaia încasatã de la Kay. A apãrut
excelent la finalizare la primul gol,
deºi a lovit mingea prost, a avut
noroc cu devierea unui fundaº ad-
vers. Bun ºi în defensivã.

Mãzãrache – A intrat pe final ºi
a avut douã ocazii imense, dar s-a
fâstâcit în faþa lui Bãlgrãdean. Nici
mãcar ratãri nu pot fi numite exe-
cuþiile sale, parcã se concentreazã
prea mult pe sprint ºi pe preluarea
mingii ºi alege niºte soluþii penibile
la finalizare.

Madson – Probabil cea mai bunã
evoluþie a sa din acest sezon, a fost
unul dintre cei mai buni jucãtori de
pe teren. I-a convenit faptul cã oas-
peþii au avut mai puþini jucãtori la
centrul terenului, în sistemul 5-3-
2, ºi s-a descurcat foarte bine. Din
pãcate, dupã cea mai consistentã
prestaþie s-a ales cu un avertisment
care-l scoate din calcul pentru de-
plasarea la Timiºoara. Putrea sã-l
evite uºor, dar nu s-a abþinut sã-l
împingã pe Milevsky.

Mateiu – A revenit pe teren
dupã douã luni. Implicat într-o fazã
bunã pe final, pare pregãtit de a
reintra titular, mai ales cã Madson
va fi suspendat la Timiºoara.

Zlatinski – Din nou o evoluþie
bunã a cãpitanului Craiovei, cel mai
constant alb-albastru în 2016. Din

pãcate, nu-i mai intrã ºuturile de la
distanþã, a avut douã ºanse de a
marca din preajma careului, dar n-
a prins poarta. I-a pus mingea pe
cap lui Ivan la faza de 2-0.

Bancu – Din ce în ce mai bun
în ambele faze de joc. Aleargã
mult, acoperã excelent banda. Cu
viteza sa dã senzaþia uneori cã nici
nu-ºi bagã în seamã adversarul di-
rect când îl depãºeºte. Îi aparþine
în mare mãsurã primul gol. Pe fi-
nal, l-a lansat excelent pe Mãzãra-
che, dar acesta a ratat incredibil.

Ivan – A marcat din nou, dupã
aproape douã luni, cu o loviturã
de cap bine plasatã. A mai avut o

ºansã uriaºã de gol, oferitã de ad-
versari, dar a ºutat în Bãlgrãdean.
ªi el i-a „vârât” o minge idealã lui
Mãzãrache pe final, soldatã cu o
mare ratare. Cu jocul sãu de cap
eficient, Ivan a respins multe
mingi din careul propriu la fazele
fixe ale oaspeþilor.

Hergheligiu – A intrat pe final,
fãrã sã mai conteze.

Nuno Rocha – S-a implicat la
faza primului gol, intrând în com-
binaþie cu Bancu, a dat cursivitate
fazei. N-a avut prea multe ºanse în
duelurile cu masivii fundaºi adverºi.


