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Geneza unui mareGeneza unui mareGeneza unui mareGeneza unui mareGeneza unui mare
rozariu!rozariu!rozariu!rozariu!rozariu!

Seduºi, probabil ºi de ceea ce
au alþii, fiindcã, de pildã, enume-
rat ca mare rozariu, dacã nu „cel
mai mare din þarã”, ar fi cel de
la Mândruloc, de lângã Arad, cu
o colecþie de peste 2.000 de so-
iuri de trandafiri – unele premia-
te la competiþii internaþionale –
locul fiind cunoscut sub numele
parcul dendro-floricol Eutopia
Gardens, se spune o clonã a ro-
zariului din Budateteny din Un-
garia, cu 2.400 de soiuri, încear-
cã un demaraj ºi Grãdina Bota-
nicã din Craiova. Care ar putea
avea ca for metodologic catedra
de floriculturã a Facultãþii de
Horticulturã, condusã de conf.
univ. dr. Nicu Carmen.

Craiovean laCraiovean laCraiovean laCraiovean laCraiovean la
judecatã, în starejudecatã, în starejudecatã, în starejudecatã, în starejudecatã, în stare
de arest preventivde arest preventivde arest preventivde arest preventivde arest preventiv,,,,,
pentru fugã de lapentru fugã de lapentru fugã de lapentru fugã de lapentru fugã de la
locul accidentuluilocul accidentuluilocul accidentuluilocul accidentuluilocul accidentului
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Angajaþii Gãrzii de Mediu vor
înceta lucrul în aceastã zi, la ni-
velul întregii þãri, protestând
astfel împotriva promisiunilor
neonorate fãcute de ministrul
de resort. Oamenii cer ca o de-
cizie a Curþii Constituþionale,
prin care s-a stabilit alinierea
salarizãrii la familia ocupaþio-
nalã, sã fie respectatã, de înda-
tã, de Executiv. Liderul naþio-
nal al protestatarilor ne-a con-
firmat cã s-a declanºat conflic-
tul de muncã ºi cã, astãzi, între
orele 14:00 – 16:00, salariaþii
din acest sector de activitate nu
îºi vor desfãºura activitatea.
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Gala excelenþeiGala excelenþeiGala excelenþeiGala excelenþeiGala excelenþei
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- Am fãcut un drum la cramã ºi
când am plecat de acolo, Popescule,
am mers pe trei cãrãri.

Poate pare neverosimil,
însã disperarea i-a învãþat
pe unii dintre cultivatorii din
Dãbuleni sã recurgã la me-
tode absolut ingenioase pen-
tru a-ºi proteja câmpurile
întregi, plantate cu lubeni-
þã. În ultimele nopþi, când
temperaturile au scãzut ne-
obiºnuit de mult, doi agri-
cultori nu s-au dat în lãturi
de la nici un efort, ajungând
sã-ºi încãlzeascã tunelurile la
flãcãrile pâlpâitoare a mii de
candele. De mãrimea unei
monede, lumânãrelele au
fost aprinse ºi aºezate pe trei
hectare de teren. Au fost
lãsate sã fumege sub folii,
lângã pepenii care încã niº-
te plante firave ºi au nevoie
de cãldurã.
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Deputaþii au modificat
Codul Penal. Sintagma
“Conflict de interese”, înlocuitã

Camera Deputaþilor a adop-
tat, ieri, proiectul care modificã
articolele 301 ºi 308 din Codul
Penal, înlocuind sintagma
“Conflictul de interese” cu
“Folosirea funcþiei pentru
favorizarea unor persoane” ºi
eliminând trimiterea la articolul
301 din articolul 308. Astfel,
articolul 301 din Codul Penal
denumit “Conflictul de intere-
se”, în prezent, devine “Folosirea
funcþiei pentru favorizarea unor
persoane” ºi prevede la alineatul
1, cã “fapta funcþionarului
public care, în exercitarea
atribuþiilor de serviciu, a îndepli-
nit un act prin care s-a obþinut
un folos patrimonial pentru
sine, pentru soþul sãu, pentru o
rudã ori un afin pânã la gradul
II inclusiv, se pedepseºte cu
închisoarea de la unu la 5 ani ºi
interzicerea exercitãrii dreptului
de a ocupa o funcþie publicã pe
o perioadã de 3 ani”, potrivit
proiectului de lege adoptat de
Camera Deputaþilor. Dispoziþiile
amintite nu se aplicã în cazurile
în care actul sau decizia se referã
la emiterea, aprobarea sau
adoptarea actelor normative;
exercitarea unui drept recunos-
cut de lege sau în îndeplinirea
unei obligaþii impuse de lege, cu
respectarea condiþiilor ºi limite-
lor prevãzute de aceasta. În
forma adoptatã, articolul 308 -
Infracþiuni de corupþie ºi de
serviciu comise de alte persoane,
din Codul Penal prevede cã
„Dispoziþiile art.289 - 292,
art.295, art.297 - 300 ºi art.304
privitoare la funcþionarii publici
se aplicã în mod corespunzãtor ºi
faptelor sãvârºite de cãtre sau în
legãturã cu persoanele care
exercitã, permanent ori tempo-
rar, cu sau fãrã o remuneraþie, o
însãrcinare de orice naturã în
serviciul unei persoane fizice
prevãzute la art.175 alin.(2) ori
în cadrul oricãrei persoane
juridice”, eliminându-se astfel
trimiterea la articolul 301 din
conþinutul articolul 30.
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Comisia juridicã din Senat a
adoptat, ieri, un amendament la
Legea graþierii potrivit cãruia se
graþieaza în intregime pedepsele
pentru persoanele cu vârsta pes-
te 70 de ani, iar pedepsele între 6
ºi 10 ani aplicate persoanelor pes-
te 60 de ani se graþiazã cu jumã-
tate. Astfel, Comisia juridicã a
adoptat un amendament cu ur-
mãtorul cuprins: „Se graþiazã în
întregime pedepsele pentru per-
soanele cu vârsta peste 70 de
ani”. Un alt amendament adoptat
are urmãtorul cuprins: „Se gra-
þiazã în parte, cu 1/2, pedeapsa
cu închisoarea între 6 ºi 10 ani
aplicate persoanelor cu vârsta de
peste 60 de ani”.

De asemenea, amendamentul
prevede cã se graþiazã cu jumãta-
te pedepsele cu închisoare între 6
ºi 10 ani aplicate ºi persoanelor
care ºi au în întreþinere minori cu
vârsta de pânã la 14 ani, precum
ºi copii încadraþi în grad de han-
dicap. „O femeie care a luat mitã
într-o primãrie eu nu zic sã nu fie

Klaus Iohannis, preºedintele României,
spune cã atunci când va vorbi despre impo-
zitul pe venitul global, adicã impozitarea ve-
niturilor „pe gospodãrie“ cu 10% din 2018
- o mãsura prevazutã în programul de gu-
vernare al PSD- va fi mai informat decât
ce-i care au pus acest proiect pe masã. „Nu

Avocatul lui Gabriel Oprea a
solicitat, la termenul de marþi de
la Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie (ÎCCJ), sesizarea Curþii Con-
stituþionale cu privire la o excep-
þie de neconstituþionalitate privind

Amendamente adoptate de Comisia JuridicãAmendamente adoptate de Comisia JuridicãAmendamente adoptate de Comisia JuridicãAmendamente adoptate de Comisia JuridicãAmendamente adoptate de Comisia Juridicã
din Senat prin care se acordã graþieridin Senat prin care se acordã graþieridin Senat prin care se acordã graþieridin Senat prin care se acordã graþieridin Senat prin care se acordã graþieri

Comisia juridicã din Senat a adoptat, ieri, o serie de
amendamente printre care un amendament potrivit

cãruia se graþiazã în întregime pedepsele cu închisoa-
rea pânã la 3 ani inclusiv, aplicate de instanþa de

judecatã, în condiþiile în care Guvernul propusese un
termen de 5 ani. Citiþi mai jos ce articole au fost

adoptate în ordine cronologicã.

condamnatã, dar copilul ei are ace-
laºi drept de a avea mama alãturi
precum copilul unei femei care a
fost condamnatã cã a fluierat în
bisericã”, a subliniat senatorul
PMP, Traian Bãsescu, prezent la
ºedinþa Comisiei. Preºedintele Co-
misiei, senatorul PSD ªerban Ni-
colae, i-a replicat: „De acord, dar
aº vrea sã luaþi în considerare fap-
tul cã primul care ar trebui sã se
gândeascã la interesul acelui co-
pil ar fi exact mama care ar fi putut
sã nu ia mitã în primãrie”.

Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu a transmis, ieri, un apel se-
natorilor din Comisia juridicã, la
dezbaterea despre Legea graþie-
rii, solicitându-le sã protejeze fe-
meile chiar ºi de furia justiþiei ºi
sã le bage mai puþin la puºcãrie
decât pe bãrbaþi.

Amendamentul, propus de
Asociaþia Magistraþilor din Româ-
nia (AMR), Parchetul General ºi
preºedintele Comisiei, senatorul
PSD ªerban Nicolae, a fost ad-
optat cu 7 voturi „pentru” ºi 2

abþineri. Amendametul propus de
reprezentantul Barourilor, de 6
ani, ºi asumat de senatorul PMP,
Traian Bãsescu, care a renunþat
la termenul sãu de 10 ani, nu a
întrunit numãrul necesar de vo-
turi, cumulând 8 abþineri, un vot
„pentru” ºi un vot „împotrivã”.

În proiectul Guvernului se pre-
vedea cã se graþiazã în întregime
pedepsele cu închisoare de pânã
la 5 ani inclusiv aplicate de in-
stanþa de judecatã. În plus, Co-
misia juridicã din Senat a adoptat

încã un amendament potrivit cã-
ruia se graþiazã în parte, cu trei
ani, pedepsele cu închisoarea
aplicate de instanþele de judecatã
mai mari de trei ani dar care nu
depãºesc zece ani. Amendamen-
tul a fost adoptat cu 7 voturi „pen-
tru” ºi 3 voturi „împotrivã”. De
asemenea, Comisia a adoptat un
alt amendament care prevede cã
nu se graþiazã pedepsele cu în-
chisoarea a cãror executare a
fost suspendatã condiþionat sau
sub supraveghere, potrivit legii.

Gabriel Oprea cere sesizarea Curþii
Constituþionale cu o excepþie pe abuzul în serviciu

Avocatul fostului ministru de Interne Gabriel
Oprea a cerut, ieri, la Înalta Curte de Casaþie ºi

Justiþie, sesizarea Curþii Constituþionale cu
privire la o excepþie de neconstituþionalitate

privind abuzul în serviciu, instanþa rãmânând
în pronunþare pentru 25 mai.

abuzul în serviciu, motivând cã
prejudiciul din dosar ar fi sub pra-
gul de incidenþã penalã. De ase-
menea, s-a solicitat trimiterea
unei adrese cãtre Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie (DNA) pentru

a se stabili dacã mai este sau nu
necesarã pãstrarea identitãþii pro-
tejate pentru unii dintre martorii
din dosar. Instanþa a rãmas în
pronunþare, urmând sã ia o deci-
zie la urmãtorul termen, stabilit
pentru data de 25 mai.

Totodatã, apãrãtorii inculpa-
þilor au invocat faptul cã la do-
sar existã documente care pri-
vesc securitatea naþionalã, la
care publicul exterior nu ar tre-
bui sã aibã acces. Gabriel Oprea,
fost ministru al Afacerilor Inter-
ne, a fost trimis în judecatã pen-
tru abuz în serviciu, alãturi de
Gheorghe Nicolae, fostul ºef al

Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã (DIPI), acuzat
de complicitate la abuz în servi-
ciu ºi de deturnare de fonduri.
În acelaºi dosar sunt judecaþi
Gabriel-Nicolae Pavel, la data
comiterii faptelor având funcþia
de ºef al Serviciului Juridic din
cadrul DIPI, sub acuzaþia de
complicitate la abuz în serviciu,
Nelu Zãrnicã, subsecretar de stat
la data faptelor, sub acuzaþia de
deturnare de fonduri ºi Marian-
Dãnuþ Iacob, ºeful unei struc-
turi administrative la data fap-
tei, fiind cercetat pentru detur-
nare de fonduri.

Klaus Iohannis, despre impozitarea veniturilor „pe gospodãrie”
vorbesc despre asta acum, însã cand am
sã o fac, voi fi mai informat decât cei care
au pus-o pe masã”, a declarat preºedintele
României la întrebarea jurnalistei ZF, men-
þionând cã va reveni cu o declaraþie de pre-
sã pe aceastã temã. Impozitarea veniturilor
„pe gospodãrie“ cu 10% din 2018 va în-

semna un gol în vistieria statului de cel pu-
þin 10 miliarde de lei anual, în condiþiile în
care veniturile în România sunt preponde-
rent salariale, iar în 2016, la un impozit de
16%, bugetul general consolidat a adunat din
„impozitul pe salarii ºi venit” 27,7 miliarde
de lei.
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Geneza unui mare rozariu!Geneza unui mare rozariu!Geneza unui mare rozariu!Geneza unui mare rozariu!Geneza unui mare rozariu!
MIRCEA CANÞÃR

Seduºi, probabil ºi de ceea ce au alþii,
fiindcã, de pildã, enumerat ca mare roza-
riu, dacã nu „cel mai mare din þarã”, ar fi
cel de la Mândruloc, de lângã Arad, cu o
colecþie de peste 2.000 de soiuri de tran-
dafiri – unele premiate la competiþii inter-
naþionale – locul fiind cunoscut sub nu-
mele parcul dendro-floricol Eutopia Gar-
dens, se spune o clonã a rozariului din
Budateteny din Ungaria, cu 2.400 de so-
iuri, încearcã un demaraj ºi Grãdina Bo-
tanicã din Craiova. Care ar putea avea ca
for metodologic catedra de floriculturã a
Facultãþii de Horticulturã, condusã de
conf. univ. dr. Nicu Carmen. ªi aºa cum
ne sugera lect. univ. dr. Ion Stan, direc-
tor al sectorului dendro-floricol al Grãdi-
nii Botanice, destul de inspirat prin ceea
ce întreprinde în demersurile sale, susþi-
nerea decanului actual, Sina Cosmulescu,
nu este o vorbã în vânt. Momentan, roza-
riul – existent – are 40 de soiuri, cu per-
spectiva de a ajunge, curând, la 400-500
de soiuri. Ultimele noutãþi se circumscriu
unei colecþii cuprinzând soiurile Judith,
Simina Rhapsody in blue, Cristofor Co-
lumb, Black magic, de recentã lansare a
unui cercetãtor din Cluj Napoca. Cã, de-a
lungul anilor, Grãdina Botanicã din Craio-
va a avut un rozariu atrãgãtor, în sectorul

sãu de horticulturã ornamentalã, prin poli-
cromia floralã etalatã, cu specii ºi varietãþi
valoroase, este o discuþie... cam fãrã rost.
Reabilitatã printr-un efort de concepþie, dar
ºi financiar, de Primãria Craiova, Grãdina
Botanicã a devenit un remontant spaþiu ver-
de pentru toate vârstele. ªi poate chiar o

emblematicã grãdinã a urbei, care îºi rede-
seneazã noul contur. Universitar de-a drep-
tul, ca interlocutor, prin þinutã, discursul
sãu îngrijit, dar ºi atent, lect. univ. dr. Ion
Stan, vorbeºte atât... cât trebuie, obsedat
de faptul cã lumea universitarã, cãreia îi
aparþine, se iritã uºor, deºi – afirmaþia ne

aparþine – cultivã o inerþie descumpãni-
toare ºi o lipsã crasã de idei creative. Sã
revenim: rozariul din Grãdina Botanicã se
vede, e la început. Vegetaþia resimte per-
turbaþiile atmosferice din ultima vreme.
Pãstreazã – nota bene – schimburile de
cataloage de seminþe cu 450 de grãdini
similare din lume. Strãjuitã de un stejar
milenar, monument al naturii, toatã ame-
najarea administratã de lectorul universi-
tar Ion Stan place ochiului. Nu ne mai
referim la colecþia de curmali, bananieri,
arbori de cafea, citrice din serã, ferite de
vremea schimbãtoare. Colecþia de tranda-
firi la care ne referim, ar putea resimþi din
plin aportul cercetãtorilor din cadrul Fa-
cultãþii de Horticulturã. Ne referim ºi la
geneticieni. Fiindcã un rozariu de þinutã,
cu soiuri de trandafiri competitive, ar pu-
tea deveni pariul catedrei de floriculturã ºi
de ce nu al Facultãþii de Horticulturã, adi-
cã, o ºansã a redevenirii ei, ceea ce a fost.
ªi totuºi de ce aceastã pledoarie: fiindcã
trandafirul este un simbol al iubirii, frumu-
seþii ºi eleganþei. Este un simbol al esenþia-
lului, al sensului vieþii, cum apare în „Mi-
cul prinþ” de Antoine de Saint-Exupery. Sunt
ºi alte înþelesuri poetice ºi mitologice, la
care nu ne mai referim. S-a referit fãrã egal
poetul rondelurilor rozelor.

 Luni, 24 aprilie, a debutat
Olimpiada de Religie, faza naþio-
nalã, iar deschiderea a avut douã
momente: primul, la Catedrala Ar-
hiepiscopalã „Madona Dudu”,
unde a fost vorba de un Te Deum,
în cadrul cãruia inspectorii ºco-
lari au îmbrãcat ii, cel de-al doilea
fiind dedicat prezenþei oficialitãþi-
lor, la Filarmonica „Oltenia” din
Craiova. Au fost momente subli-
me, în timpul cãrora s-a intonat
Imnul de stat al României, s-au
þinut discursuri ºi s-a cerut con-
tinuarea performanþei. Sala de
concerte a Filarmonicii „Oltenia”
a fost plinã, elevi, pãrinþi ºi cadre
didactice þinând sã participe la
acest eveniment.

Faza naþionalã a Olimpiadei de Religie
deschidere oficialã de anvergurã

Olimpiada naþionalã de Religie se des-
fãºoarã la Craiova, peste 200 de elevi din
toatã þara, profesori ºi membri ai Comi-
siei Naþionale fiind prezenþi în Cetatea

Bãniei. Deschiderea oficialã a manifes-
tãrii s-a bucurat de prezenþa unor înalte
oficialitãþi, iar, acum, se aºteaptã ºi re-
zultatele concursului.

Aprecieri unanime
Aºa cum aminteam, la deschi-

derea oficialã au fost prezente
mai multe oficialitãþi, fiecare din-
tre ele þinând sã spunã câteva
cuvinte. Cuvântul de deschidere
i-a aparþinut conf. Univ. Dr. Va-
sile Timiº, inspector de specia-
litate în cadrul Ministerului Edu-
caþiei Naþionale: „Vã felicit pen-
tru tot ceea ce aþi realizat. Este
un moment foarte important, atât
pentru tineri, cât ºi pentru întrea-
ga naþiune. ªtim cã este un bu-
get mic, este nevoie de implica-
rea comunitãþii, ºi ne-am dat sea-
ma cã este nevoie de finanþare.
Cea mai importantã unvestiþie

este în educaþie. Ca reprezentant
al MEN, am un respect pentru
ceea ce faceþi aici ºi sunt con-
vins cã vor fi ºi rezultate”. La
rândul sãu, Romeo Morsoiu,
consilier al ministrului, a preci-
zat: „Orele de religie trebuie sã
fie cuprinse în curricula de stu-
diu. Vã îndemn pe toþi sã fiþi li-
beri în gândire, deoarece asta am
dorit cu toþii în decembrie 1989.
Aveþi viitorul în faþã ºi trebuie sã
obþineþi rezultate, pe mãsura ca-
pacitãþii voastre”. Prefectul jude-
þului Dolj, Dan Narcis Purcãres-
cu, a menþionat: „Sunt de douã
ori bucuros. În primul rând pen-
tru cã avem copii deºtepþi. În al
doilea rând fiindcã mã aflu în faþa
ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.
ªi, ca o completare, cã urez vouã,

celor care participaþi la acest
concurs, succes, fiind convins
cã aveþi ce arãta lumii”. Prezent
la manifestare, Cosmin Vasile,
vicepreºedinte al Consiliului Ju-
deþean Dolj, a punctat: „Vã feli-
cit pe toþi cei care sunteþi la Cra-
iova, la aceastã competiþie. Sun-
tem alãturi de voi, iar disciplina
este una care face foarte mult
bine ºi suntem alãturi de voi. Este
foarte important sã participaþi”.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului

ªcolar Judeþean Dolj, a precizat:
„Aceste competiþii sunt un bun
prilej de a vã arãta competenþele.
Aþi ajuns la un nivel în care v-aþi
demonstrat dorinþa de a fi învin-
gãtori. Performanþa presupune
sacrifucuu ºi vã adresez felici-
tãri atât vouã, cât ºi cadrelor di-
dactice care v-au îndrumat. Re-
zultatele obþinute sunt cel mai bun
ambasador, iar celor care sunteþi,
acum, în Cetatea Bãniei, vã adre-
sez invitaþia de a reveni. Nu as-
cund faptul cã am, în familie, rude
din rândul clerului, ºi am învãþat
foarte multe”. Nu putea lipsi de-
claraþia ÎPS Irineu, Arhiepiscop
al Craiovei ºi Mitropolit al Ol-
teniei: „Religia este elementul
fundamental din viaþa omului. Este
legãtura lui Dumnezeu cu lumea,
liantul care uneºte. Cred cã seco-
lul XXI va fi unul religios. Voi, cei
care sunteþi prezenþi la aceastã
olimpiadã, puteþi duce mai depar-
te credinþa”. Dupã toate alocuþiu-
nile, elevi de la mai multe instituþii
de învãþãmânt preuniversitar au
prezentat un amplu program cul-
tural, compus din dansuri de so-
cietate ºi jocuri populare.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, anunþau cã, pe 26 fe-
bruarie a.c., seara, în jurul orei
19.15, poliþiºtii rutieri au fost sesi-
zaþi cu privire la faptul cã, pe stra-

Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut pe 4 octombrie 2016, sea-
ra, în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã,
Felicia Ileana Smãrãndache (31 de
ani) ºi Ion Cãtãlin Smãrãndache
(34 de ani), împãrþeau încã ace-
eaºi locuinþã, deºi divorþaserã din
luna iunie, cu ei locuind ºi mama
femeii. Pe 4 octombrie, bãrbatul,
care consumase bãuturi alcoolice,
pe fondul geloziei, a început sã se
certe cu ea, apoi, la un moment
dat, a prins-o pe Felicia, a dus-o
în baie ºi a început sã o loveascã
violent cu pumnii ºi picioare-
le. Mama femeii a auzit urle-
tele disperate, a încercat sã
intre în baie sã-l opreascã pe
agresor, însã n-a reuºit, aºa cã
a sunat pe 112, anunþând ce
se întâmplã.

Agenþi ai Secþiei 3 Poliþie
Craiova, dar ºi jandarmi au
ajuns la faþa locului, însã, când
au reuºit ei sã intre în baie, vic-
tima era aruncatã în cadã, pli-
nã de sânge ºi inconºtientã. A
fost solicitatã o ambulanþã, me-

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj în-
cep înscrierile pentru tinerii care
îºi doresc o carierã în Poliþia Ro-
mânã. Cererile de înscriere a can-
didaþilor pentru concursul de ad-
mitere la Academia de Poliþie „Ale-
xandru Ioan-Cuza” se vor primi
pânã la data de 26 mai a.c., iar
cele pentru admiterea la ºcolile de
poliþie, pânã la data de 21 iulie a.c..
Toate detaliile cu privire la înscrie-
re ºi la desfãºurarea examenelor
se pot obþine de la serviciile de re-
surse umane din cadrul Inspecto-
ratului Judeþean de Poliþie Dolj ºi
de pe site-ul unitãþii, la secþiunea
Cariera/ Admitere Admitere 2017.
Anul acesta, persoanele interesa-
te de cariera de poliþist se pot în-
scriere fie la Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan-Cuza” Bucureºti,
unde la Facultatea de Poliþie sunt

IPJ Dolj începe recrutareaIPJ Dolj începe recrutareaIPJ Dolj începe recrutareaIPJ Dolj începe recrutareaIPJ Dolj începe recrutarea
pentru ºcolile de poliþiepentru ºcolile de poliþiepentru ºcolile de poliþiepentru ºcolile de poliþiepentru ºcolile de poliþie

disponibile 290 de locuri la frec-
venþã, dintre care 8 pentru romi,
6 pentru maghiari ºi 4 pentru alte
minoritãþi, precum ºi 50 la frec-
venþã redusã (pentru agenþii care
au minim 1 an vechime în cadrul
structurilor M.A.I.), iar la Facul-
tatea de ªtiinþe Juridice ºi Admi-
nistrative, Specializarea Drept: 115
de locuri la frecvenþã. Pentru
subofiþeri, la ªcoala de Agenþi de
Poliþie „Vasile Lascãr” Câmpina
sunt 554 de locuri (14 locuri pen-
tru rromi, 8 locuri pentru alte mi-
noritãþi), iar la ªcoala de Agenþi
de Poliþie „Septimiu Mureºan”
Cluj–Napoca – 150 de locuri (6
locuri pentru romi, 3 locuri pen-
tru alte minoritãþi). Locurile la in-
stituþiile de învãþãmânt care for-
meazã personal pentru Ministerul
Afacerilor Interne sunt comune
pentru femei ºi bãrbaþi.

S-a îmbãtat, ºi-a omorât soþia în bãtaieS-a îmbãtat, ºi-a omorât soþia în bãtaieS-a îmbãtat, ºi-a omorât soþia în bãtaieS-a îmbãtat, ºi-a omorât soþia în bãtaieS-a îmbãtat, ºi-a omorât soþia în bãtaie
ºi acum vrea pedeapsã redusãºi acum vrea pedeapsã redusãºi acum vrea pedeapsã redusãºi acum vrea pedeapsã redusãºi acum vrea pedeapsã redusã

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit arestarea preven-
tivã a craioveanului de 34 de ani, care, dupã ce s-a îmbãtat, 
ºi-a bãtut soþia, ce divorþase recent de el, atât de tare încât
femeia a intrat în comã din cauza rãnilor grave suferite în
special la cap, iar ulterior a decedat. Inculpatul, acuzat  de
omor asupra unui membru de familie, a cerut sã fie judecat
în procedurã simplificatã, adicã a recunoscut comiterea
faptelor solicitând sã beneficieze de reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, solicitare admisã de instanþã, care
a amânat procesul pentru 15 mai a.c.

dicii au resuscitat-o pe femeie,
aceasta fiind transportatã în comã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, a fost internatã la Secþia
de Terapie Intensivã, unde ulterior
a decedat. Agresorul a fost ridicat
ºi dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, procu-
rorul de caz dispunând reþinerea sa
pentru 24 de ore, apoi a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, fiind ºi
acum în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul,
iar pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în

care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie
a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr.719/P/2016 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii acte-
lor de urmãrire penalã privind pe
privind pe inculpatul Smãrãnda-
che Cãtãlin Ion, trimis în judeca-
tã sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de omor asupra unui membru
de familie. Dispune începerea ju-
decãrii cauzei privind pe inculpa-
tul Smãrãndache Cãtãlin Ion”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului.

Inculpatul, care a fost menþinut
în spatele gratiilor, a cerut sã fie
judecat în procedura simplificatã,
mai exact a recunoscut comiterea
faptelor solicitând sã beneficieze de
prevederile vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, iar
instanþa a admis solictarea sa: „Ad-

mite cererea inculpatului
Smãrãndache Cãtãlin Ion de
judecare în procedura sim-
plificatã a recunoaºterii vi-
novãþiei. Încuviinþeazã cere-
rea inculpatului privind
efectuarea unui referat de
evaluare sens în care dispu-
ne adresã cãtre Serviciul de
Probaþiune de pe lângã Tri-
bunalul Dolj”. Urmãtorul
termen, la care inculpatul ºi-
ar putea afla sentinþa, a fost
stabilit pentru 15 mai a.c.

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotã-
rât cã poate începe judecarea craioveanului
în vârstã de 31 de ani, ajuns în spatele gra-
tiilor dupã ce, la sfârºitul lunii februarie a.c.,

a accidentat grav o femeie ºi a fugit de la
locul faptei, întrucât nu avea permis de con-
ducere. Instanþa a constatat legalitatea pro-
belor ºi l-a menþinut pe inculpat dupã gratii.

da „General Gheorghe Magheru”
din municipiul Craiova, s-a produs
un accident de circulaþie în urma
cãruia a rezultat rãnirea gravã a unei
craiovence de 71 de ani care a tra-
versat neregulamentar strada, con-

ducãtorul autoturismului pãrãsind
locul accidentului. În urma verifi-
cãrilor efectuate de poliþiºtii rutieri
a fost identificat ºoferul autoturis-
mului Mercedes, înmatriculat în
Anglia, abandonat la locul faptei,
respectiv Cristian Marian Novac, de
31 de ani, din localitate, care nu avea
permis de conducere. În cauzã s-a
dispus continuarea urmãririi penale
faþã de Novac, acesta fiind reþinut
pe o perioada de 24 de ore, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de condu-
cerea unui vehicul fãrã a poseda
permis de conducere, pãrãsirea lo-
cului accidentului fãrã încuviinþa-
rea poliþiei ºi vãtãmare corporalã din
culpã. O zi mai târziu a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova, care i-
a emis mandat de arestare pentru o
perioadã de 30 de zile. Între timp
procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au finalizat cer-
cetãrile ºi l-au trimis în judecatã pe
craiovean, în stare de arest preven-

tiv, pentru mai multe infracþiuni ru-
tiere, iar luni, 24 aprilie a.c., instan-
þa a constatat legalitatea rechizito-
riului ºi a hotãrât începerea proce-
sului: „Constatã ca fiind întrunite
condiþiile prevãzute de lege cu pri-
vire la competenþa organelor judi-
ciare. Constatã legalitatea sesizã-
rii instanþei cu rechizitoriul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova din data de 22 martie 2017
dat în dosarul de urmãrire penalã
numãrul 1707/P/2017, prin care a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, inculpatul Novac
Claudiu Cristian, pentru sãvârºirea
infracþiunilor: de conducerea unui

vehicul fãrã permis de conducere
ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea poliþiei. Constatã
legalitatea administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire pe-
nalã. Dispune începerea judecãþii
cauzei înregistratã pe rolul Judecã-
toriei Craiova la data de 23 martie
2017, sub numãrul 8626/215/2017,
privind pe inculpatul Novac Clau-
diu Cristian. Cu drept de contesta-
þie în termen de 3 zile de la comu-
nicarea încheierii. Pronunþatã în
Camera de Consiliu, astãzi 24 apri-
lie 2017”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Bãrbatul a fost
menþinut în spatele gratiilor. 
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Pânã sã-ºi scoatã bostanii pe
rod, la Dãbuleni, în patria lubeni-
þelor, oamenii duc ºi o nebãnuitã
luptã cu natura. Cel mai bun exem-
plu este ceea ce s-a întâmplat în
ultima sãptãmânã. Temperaturile
au coborât foarte mult, iar plante-
le au fpst în pericol, deºi se aflau
încã sub protecþia foliei. Dotaþi cu
termometre ºi deja perfecþionaþi în
aceastã culturã, localnicii din Dã-
buleni ºi-au dat seama imediat de
pericol care pândea de cum se lãsa
noaptea, care este ºi mai rece
aproape de Dunãre. Cei mai mulþi
ºi-au umplut cãruþele ºi remorcile
cu paie ºi bãlegar de graj ºi au ple-
cat în câmp. De cum s-a lãsat în-
tinericul, printre ºirurile lucioase ale

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Poate pare neverosimil, însã dispe-
rarea i-a învãþat pe unii dintre culti-
vatorii din Dãbuleni sã recurgã la
metode absolut ingenioase pentru a-
ºi proteja câmpurile întregi, plantate
cu lubeniþã. În ultimele nopþi, când
temperaturile au scãzut neobiºnuit de
mult, doi agricultori nu s-au dat în

lãturi de la nici un efort, ajungând sã-
ºi încãlzeascã tunelurile la flãcãrile
pâlpâitoare a mii de candele. De mã-
rimea unei monede, lumânãrelele au
fost aprinse ºi aºezate pe trei hectare
de teren. Au fost lãsate sã fumege sub
folii, lângã pepenii care încã niºte
plante firave ºi au nevoie de cãldurã.

tunelurilor, se ridicau pânã la cer
dârele de fum.

Oamenii au ales sã doarmã
pe câmp

Focurile au ars mocnit toatã
noaptea, oamenii veghindu-le pen-
tru a nu se stinge sau a nu se aprin-
de de la vreo palã de vânt. Când îi
cuprindea somnul, un alt membru
al familiei îi lua locul, astfel încât
lubeniþele sã fie în permanenþã su-
pravegheate. Nu a fost deloc uºor,
mai ales cã frigul s-a resimþit din
plin fiind accentuat de vântul care
a bãtut din direcþia fluviului. „Oa-
menii au fãcut nopþi albe în câmp,
pe lângã tunelurile cu pepeni verzi
ºi galbeni. Este o muncã pe care

mulþi nu o bãnuiesc ºi poate cã nici
nu concep sã o facã, însã sunt
foarte multe familii din Dãbuleni
care îºi dedicã tot timpul pentru
creºterea bostanilor. Sunt de apre-
ciat ºi de admirat cum au reuºit sã
îºi salveze culturile de frig”, a mãr-
turisit primarul localitãþii Dãbuleni,
Aurel Bãjenaru.

Povestea candelelor salvatoare
Se cunoaºte în toatã localitatea

Dãbuleni gestul pe care l-au fãcut
doi agricultori ambiþioºi. Pentru a
nu-ºi compromite bostanele, aceº-
tia au cumpãrat câteva mii de can-
dele pe care le-au „plantat” apoi în
tunelurile cu lubeniþe. De cum s-a
lãsat întunericul, le-au aprins, una
câte una, ºi le-au lãsat sã ardã toa-
tã noaptea. Oamenii povesteau cã
flãcãrile care pâlpâiau slab sub fo-
lie semãnau cu niºte felinare, ce
luminau tot câmpul. O imagine
care, în alte condiþii, ar fi pãrut fe-
ericã, dat fiind faptul cã este vorba
de o suprafaþã de trei hectare, deci
una mare. Acum, însã, nimeni nu
s-a mai gândit la efectul estetic, toa-
tã grija fiind îndreptatã numai spre
creºterea, chiar ºi cu un grad, a tem-
peraturilor, astfel încât plantele sã
nu sufere. Orele acelea, consuma-
te la lumânare, au fost decisive în
salvarea bostanelor.

Isprava a intrat
în folclorul locului

Isprava tinerilor fermieri a fã-
cut rapid înconjurul localitãþii ºi

a fost comentatã ºi lãudatã chiar
ºi de cei mai în vârstã. Un bãtrân
mai hâtru chiar a fãcut o glumã,
plecând de la ideea nãstruºnicã a
celor doi cultivatori. „Taicã, lu-
mânãrile ãºtea au fost mai bune
decât ãlea puse la capul mortu-
lui... Cã alea nu te mai aduc îna-
poi, dar aºa mãcar au încãlzit tu-
nelurile ºi au scãpat cu lubeniþe-
le”. Vorba aceasta s-a rãspândit

ºi, cu siguranþã, îºi vor aduce
aminte ºi peste ani, când se va
povesti, din nou, cum au aprins
oamenii candele, la o sãptãmânã
dupã Paºte, ca sã încãlzeascã
lubeniþele. „Oamenii au avut o
idee genialã, însã presupune foar-
te multã muncã. Au cumpãrat
toate candelele de la magazin ºi
au mers cu ele în câmp. Acolo
le-au pus în tuneluri ºi le-au
aprins pe înserate ca sã creascã
temperatura din interior. Au reu-
ºit sã o ridice cu 4-5 grade”, a
relatat ºi primarul Aurel Bãjena-
ru, cum a decurs neobiºnuita
„operaþiune de salvare”.

Bostanele, la mila cerului
Cultivatorii din patria lubeni-

þelor au avut, totuºi, un aliat în
aceastã confruntare. Oamenii
spun cã nu ar fi trecut cu bine –
perderile au fost inexistente –
dacã nu ar fi bãtut vântul. „Fap-
tul cã a existat vânt, a influenþat
starea vremii, în sensul cã a îm-
piedicat sã se aºeze bruma. Dacã
ar fi cãzut bruma pe tuneluri,
este foarte posibil sã fi fost ºi mai
frig, însã aºa a fost mai bine pen-
tru cultivatori”, este de pãrere

primarul Aurel Bãjenaru. Odatã
salvate de frig, nu s-au încheiat
însã aici grijile cultivatorilor. Un
alt pericol îl va constitui, imediat
dupã descoperirea micilor sola-
rii, vântul care, dacã îºi intensi-
ficã viteza, pot sã frângã tulpini-
le firave. Grindina este un alt in-
amic care pândeºte ºi pe care, din
pãcate, agricultorii nu îl pot pre-
întâmpina.

„Festivalul Lubeniþelor”,
în luna iunie

Pe nisipurile de la Dãbuleni,
s-au plantat anul trecut pepeni
galbeni ºi verzi pe o suprafaþã
de 1.000 de hectare, producþia
fiind de 40 de tone la hectar. Fi-
ind cea mai mare producþie din
þarã, primarul Aurel Bãjenaru a
considerat cã este un lucru în-
dreptãþit sã organizeze „Festiva-
lul Lubeniþelor”, aflat la prima
ediþie. „Toþi locuitorii meritã cu
prisosinþã aceastã sãrbãtoare.
Muncesc extrem de mult cu
bostanele ºi se mai vãd puºi ºi
în aceastã situaþie când trebuie
sã-ºi salveze, pur ºi simplu, cul-
turile”, a mãrturisit primarul lo-
calitãþii Dãbuleni, Aurel Bãjena-
ru. „Festivalul Lubeniþelor” se va
derula între 23 ºi 25 iunie ºi va
avea în centru chiar lubeniþele:
concurs de mâncat pepeni, un
concurs de reþete culinare pe
bazã de pepeni, sculpturã în pe-
peni, iar cea mai mare lubeniþã
va fi expusã pe toatã perioada
evenimentului ºi va primi trofeul
„Lubeniþa de Aur”.
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Conform datelor emise în
aceastã lunã de D.R.P.C.I.V., Ford
închide primul trimestru al acestui
an cu o cotã de piaþã record în cla-
samentul înmatriculãrilor de auto-
turisme ºi utilitare: 10,6%. Marca
Ford se situeazã astfel pe locul în-
tâi în rândul mãrcilor de import din
România, respectiv pe al doilea la
nivel general. Cu 3006 de unitãþi
înmatriculate în primele trei luni ale
acestui an, Ford a înregistrat o
creºtere record de 57% faþã de
aceeaºi perioadã a anului prece-

În primul trimestru al lui 2017

Au fost înmatriculate peste 3000Au fost înmatriculate peste 3000Au fost înmatriculate peste 3000Au fost înmatriculate peste 3000Au fost înmatriculate peste 3000
de autoturisme utilitare Fordde autoturisme utilitare Fordde autoturisme utilitare Fordde autoturisme utilitare Fordde autoturisme utilitare Ford

Dezbatere despre politica de coeziune

Conform datelor emise de Direcþia Regim
Permise de Conducere ºi Înmatriculare a Ve-
hiculelor (D.R.P.C.I.V), în primul trimestru
al lui 2017 au fost înmatriculate 3006 de au-
toturisme ºi de vehicule utilitare Ford, rezul-
tat care îi asigurã mãrcii Ford o cotã de piaþã
de 10,6%. Ford ocupã astfel locul întâi în rân-
dul mãrcilor de import vândute în Romania ºi
locul al doilea la nivel general în primul tri-

mestru al acestui an, înregistrând o creºtere
de 57% faþã de aceeaºi perioadã a anului tre-
cut. Luna cu cele mai mari vânzãri pentru
Ford în România a fost martie, când s-a înre-
gistrat o cotã de piaþã de 14,4%. Modelele
Ford vândute cel mai bine în România în pri-
mul trimestru al lui 2017 au fost Focus ºi Fies-
ta pe partea de autoturisme, respectiv Transit
ºi Ranger pe partea de vehicule comerciale.

dent. Este pentru prima datã când
marca reuºeºte sã obþinã aceastã
performanþã de la momentul pre-
luãrii operaþiunilor de Vânzãri ºi
Marketing din România, în august
2010. Luna martie a fost o lunã-
record pentru marca Ford, cu 1271
unitãþi înmatriculate ºi o cotã de
14.41% din totalul pieþei de înma-
triculãri ale vehiculelor noi.
Ford Focus, lider al segmentului sãu

Din cele 3006 unitãþi Ford în-
matriculate în primul trimestru al

acestui an în România, 2055 au
fost autoturisme, iar 951 vehicule
comerciale. Ford Focus este lider
al segmentului sãu, cu 945 de uni-
tãþi înmatriculate în perioada ianua-
rie-martie 2017, înregistrând o
creºtere de 111% faþã de perioada
similarã a anului trecut. De aseme-
nea, cel mai nou SUV din gamã -
Ford Kuga - înregistreazã
o ratã a contractãrii record,
de 520 de unitãþi în primele
3 luni ale anului. Kuga a fost
preferat atât de clienþii per-
soane fizice, cât ºi de clien-
þii de flote. “Am început
anul în forþã ºi asta nu poa-
te decât sã ne bucure. Ne
propunem sã menþinem
acest ritm pe parcursul în-
tregului an, cu atât mai mult
cu cât urmeazã sã lansãm
douã noi modele strategice
pentru noi în România:
noua Fiesta ºi, bineînþeles,
mult aºteptatul EcoSport, care din
toamna acestui an se va produce
la uzina noastrã din Craiova”, a
declarat Attila Szabo, Directorul
General al Companiei Naþionale de
Vânzãri Ford România.
Un an extrem de important...

În ceea ce priveºte vehiculele
comerciale, Ford îºi menþine pozi-

þia de lider în segmentele LCV (ve-
hicule comerciale uºoare) ºi MCV
(vehicule comerciale medii) dupã
primul trimestru al acestui an, cu
o creºtere de 56% faþã de primul
trimestru al anului precedent. O

performanþã remarcabilã înregis-
treazã modelele Ford Transit
(25.7% cotã de segment) ºi Ford
Custom (30% cotã de segment).

Prin reþeaua naþionalã de dealeri
din România, Ford este prezent în
37 de puncte de comercializare în
toatã þara. Patru dintre acestea sunt
unitãþi FordStore, inaugurate în

Comisarul european pentru politicã regionalã, Corina
Creþu a participa ieri la lucrãrile Consiliului pentru
Afaceri Generale (GAC), unde a avut un schimb de
opinii cu miniºtrii responsabili pentru  politica de
coeziune. Dezbaterea s-a axat pe trei puncte princi-
pale - necesitatea simplificãrii regulamentelor
privind politica de coeziune în sprijinul beneficiarilor,
îmbunãtãþirea vizibilitãþii acestei politici în Europa ºi
importanþa comunicãrii beneficiilor reale pe care le
aduce în toate regiunile -, precum ºi pe propunerea
Comisiei de finanþare integralã a operaþiunilor de
reconstrucþie în cazul catastrofelor naturale.

Comisarul Creþu a reamintit sprijinul acordat de preºe-
dintele Juncker în acest sens ºi a reiterat intenþia Comisiei
de a-ºi  menþine propunerea iniþialã ca statele membre afec-
tate de dezastre naturale sã poatã beneficia de o ratã de co-
finanþare de 100% a lucrãrilor de reconstrucþie prin inter-
mediul fondurilor europene. “Este responsabilitatea noas-
trã, a tuturor, sã comunicãm mai mult pe marginea a ceea
ce facem cu ajutorul politicii de coeziune în sprijinul tutu-
ror cetãþenilor noºtri. Proiectele finanþate prin intermediul
fondurilor europene contribuie, peste tot, la crearea ºi men-
tinerea unui standard de viaþã european. În acest an cru-
cial, în care se va decide viitorul politicii de coeziune, post-
2020, voi prezenta împreunã cu colega mea, Marianne Thys-
sen, o serie de acþiuni concrete prin care ne dorim sã facem
cunoscute beneficiile politicii de coeziune. Uniunea Euro-
peanã nu înseamnã Bruxelles, ci reprezintã expresia solida-
ritãþii europene manifestatã prin acþiuni concrete ºi rezulta-
te tangibile în fiecare stat membru ºi în fiecare regiune în
parte ºi, implicit, în viaþa tuturor cetãþenilor europeni”.

Comisarul Corina Creþu ºi miniºtrii statelor membre vor
continua astãzi dezbaterea în cadrul unui prânz de lucru, în
timpul cãruia se va discuta viitorul cadru al  politicii de co-
eziune,  dupã 2020.

2015 ºi 2016. 2017 este un an ex-
trem de important pentru Ford în
România atât prin lansarea noului
Ford Fiesta, dar ºi prin începerea
producþiei noului EcoSport la fa-
brica din Craiova, moment planifi-

cat pentru toamna acestui an.
Compania a investit
în România
peste 1,2 miliarde de euro

De la preluarea uzinei de
la Craiova (în anul 2008) ºi
pânã în prezent, Ford a in-
vestit în România peste 1,2
miliarde de euro pentru a
susþine operaþiunile sale de
producþie. Ford produce în
acest moment la Craiova mo-
novolumul de mici dimensi-
uni B-MAX ºi motorul Ford
1.0 EcoBoost, singurul mo-

tor din lume care a primit distinc-
þia “Motorul Internaþional al Anu-
lui” pentru trei ani consecutiv.

La începutul lunii aprilie, Ford
a anunþat demararea unui amplu
proces de recrutare a 976 de per-
soane care vor sprijini producþia
viitoarei generaþii a SUV-ului de
clasã micã EcoSport, care va de-
mara în aceastã toamnã.
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Directorul general al OMPI,
Francis Gurry susþine în mesajul
transmis cã aceastã campania de-
dicatã Zilei Mondiale a Proprietãþii
Intelectuale celebreazã inovarea ºi
modul în care ea ne îmbunãtãþeºte
viaþa. Totodatã sunt sãrbãtoriþi  toþi
cei care îºi asumã riscul de a adu-
ce schimbarea în bine prin inova-

Astãzi, Asociaþia ”Femei cu Perspec-
tivã” din România—AFPR, organizeazã
conferinþa de lansare a proiectului “Cra-
iova –Cetatea Tinerilor nu a Banilor”. Eve-
nimentul va avea loc începând cu ora
11.00 la sala de conferinþe din Craiova,
str. Constantin Brâncuºi nr.31. Proiectul
se desfãºoarã în perioada 1 aprilie– 30
septembrie 2017 ºi este finanþat de Fon-
dul pentru Inovare Civicã. Proiectul ”Cra-

Facultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitãþii
din Craiova organizeazã în parteneriat cu
KPMG România, ediþia 2017 a Conferinþei
destinatã studenþilor economiºti: Cum sã te
pregãteºti pentru începutul de carierã? Eve-
nimentul va avea loc, astãzi, între orele 14.00
- 16.00, la sala 163 a FEAA.  Obiectivul ur-
mãrit de cãtre organizatori este de a prezen-
ta studenþilor oportunitãþile de carierã în ca-
drul companiei KPMG România, referitoare

Astãzi:

Gala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetareGala excelenþei în cercetare
Universitatea din Craiova organizeazã astãzi, ora

17:00, la Aula „Alexandru Buia” (clãdirea Facultãþii
de Agronomie, str. Libertãþii, nr. 19, Craiova), Gala
excelenþei în cercetare, ediþia a II-a 2017.

La Gala excelenþei vor fi pre-
miaþi cercetãtorii care au publi-
cat articole în reviste cotate ISI,
monografii în edituri internaþio-
nale de prestigiu ºi au obþinut bre-
vete pentru idei ºi produse ino-
vative în perioada 2015-2016.
Toþi vor fi recompensaþi cu gran-
turi interne de cercetare care sã
susþinã activitatea viitoare. Pre-
miile au valori cuprinse între 500
lei ºi 5.000 lei.

Cadrele didactice s-au implicat
activ în activitatea de cercetare în
aceastã perioadã ºi au obþinut
granturi importante în competiþii
naþionale ºi internaþionale. Nouã
proiecte noi au fost câºtigate în
competiþii, la care se adaugã cele
47 de proiecte în derulare în anul
2015. În anul 2016, au fost câºti-

gate 15 proiecte noi în competiþii
naþionale ºi internaþionale, la care
se adaugã alte 44 de proiecte în
derulare. Volumul total al finanþã-
rii atrase prin contracte de cerce-
tare se ridicã la 6.302.714 lei în
anul 2015, respectiv 6.306.921 lei
în anul 2016.

Distincþii pentru cercetãtorii
cu cele mai bune rezultate

Recunoaºterea activitãþii de cer-
cetare ºtiinþificã desfãºuratã de
cercetãtorii Universitãþii din Cra-
iova este reflectatã ºi prin premii-
le acordate de organizaþii de
prestigiu din þarã ºi strãinãtate. Ac-
tivitatea cercetãtorilor craioveni a
fost recunoscutã prin 21 premii
în anul 2015 ºi 19 în anul 2016.

Prin organizarea acestui eve-
niment, conducerea UCV îºi pro-

pune recompensarea rezultatelor
semnificative obþinute în cerce-
tare, precum ºi creºterea vizibi-
litãþii ºi impactului cercetãrii din
Universitatea din Craiova.

În cadrul evenimentului vor fi
acordate: distincþii pentru cerce-
tãtorii cu cele mai bune rezultate
din cele 13 domenii de cercetare
de excelenþã din cadrul instituþiei;
Trofeul de excelenþã în cercetare
pentru primii 3 cercetãtori, la ni-
velul întregii universitãþi; Trofeul
de excelenþã pentru departamen-
tele cu cel mai bun punctaj acu-
mulat prin însumarea rezultatelor
membrilor sãi. De asemenea, vor
mai fi acordate premii pentru „Re-
cunoaºtere academicã”; „Soluþii
inteligente”; „Parteneriate strate-
gice” ºi „Cercetãtori asociaþi”.

Ziua Mondialã a Proprietãþii Intelectuale
În ultima vreme se vorbeºte enorm despre inovare,

ºi pe bunã dreptate. Inovarea este o componentã
centralã a bunãstãrii noastre economice ºi sociale.
Inovarea - ºi, implicit, progresul tehnologic pe care
aceasta îl reprezintã - are o contribuþie semnificativã
la creºterea economicã ºi creeazã oportunitãþi pentru
noi ºi tot mai bune locuri de muncã.

re.  “Rareori avem timp sã reflec-
tãm asupra multiplelor modalitãþi în
care inovarea duce la creºterea
calitãþii vieþii. Este însã suficient sã
facem doar o comparaþie între fe-
lul în care trãim astãzi ºi felul în
care se trãia acum 100 de ani. În
ultimul secol am asistat la o extra-
ordinarã transformare a calitãþii

vieþii sub aspect material, graþie
apariþiei a nenumãrate tehnologii ºi
produse noi ºi perfecþionate. Iar
noile ºi extraordinarele domenii teh-
nologice: realitatea virtualã, inteli-
genþa artificialã, imprimantele 3D,
cipurile neuromorfe, nanotehnolo-
giile, robotica, sistemele de editare
genomicã CRISPR ºi toate cele
care vor urma, fac ca perspectiva
progreselor viitoare sã fie extrem
de promiþãtoare”.

Reprezentantul OMPI mai spu-
ne în mesajul domniei sale cã pro-
prietatea intelectualã este o com-
ponentã esenþialã a succesului
sistemului de inovare. “Ea asigu-
rã recompensarea celor care îºi
asumã riscul de a introduce în

economie “noul”, în termeni de
produse ºi servicii. Ea asigurã
cadrul în care se desfãºoarã lun-

gul ºi complicatul drum de la idee
la produsul sau serviciul dispo-
nibil la scarã comercialã”.

Se lanseazã “Craiova – CetateaSe lanseazã “Craiova – CetateaSe lanseazã “Craiova – CetateaSe lanseazã “Craiova – CetateaSe lanseazã “Craiova – Cetatea
TTTTTinerilor nu a Banilorinerilor nu a Banilorinerilor nu a Banilorinerilor nu a Banilorinerilor nu a Banilor

iova –Cetatea Tinerilor nu a Banilor” îºi
propune creºterea gradului de implicare
al tinerilor din Craiova în procesul de lua-
re a deciziilor la nivel local ºi în înþelege-
rea principiilor unei bune guvernãri loca-
le, prin familiarizarea acestora cu preve-
derile Legii privind liberul acces la infor-
maþii de interes public (L544/2001) ºi a
Legii privind transparenþa decizionalã în
administraþia publicã (L52/2003).

Cum sã te pregãteºti pentruCum sã te pregãteºti pentruCum sã te pregãteºti pentruCum sã te pregãteºti pentruCum sã te pregãteºti pentru
începutul de carierã?începutul de carierã?începutul de carierã?începutul de carierã?începutul de carierã?

la un domeniu de mare actualitate care cu-
prinde servicii de consultanþã în afaceri,
consultanþã fiscalã, respectiv audit ºi asigu-
rãri. La eveniment sunt aºteptaþi zeci de stu-
denþi din cadrul FEAA.  KPMG România este
o firmã membrã a reþelei internaþionale
KPMG, care are birouri în 152 þãri ºi peste
189.000 de profesionisti în toatã lumea.
KPMG în România are în prezent peste 800
de specaliºti. Firma oferã servicii de audit,
asistenþã fiscalã ºi consultanþã în afaceri.
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„Doamna Graþiela Leocadia
Gavrilescu, ministrul Mediului, a
promis cã susþine egalizarea sala-
riilor, aºa cum este normal ºi co-
rect, între salariaþii gãrzii de mediu
ºi cei ai gãrzii forestiere, având
deopotrivã atribuþii de monitoriza-
re, inspecþie ºi control. Deoarece,
pânã la aceastã datã, nu s-a mate-
rializat aceastã promisiune ºi gra-
va disfuncþionalitate la nivelul Mi-
nisterului Mediului continuã, Biroul
Executiv al Sindicatului Naþional al
Gãrzii de Mediu a hotãrât declan-
ºarea grevei de avertisment, în data
de 26 aprilie 2017, între orele
14:00-16:00. În aceastã perioadã
nu se vor desfãºura activitãþuile
specifice gãrzii de mediu ºi nu se
va mai lucra cu publicul în niciun
comisariat al gãrzii de mediul la nivel
naþional”, se aratã într-un comu-
nicat semnat de Valentin Neagoe,
preºedintele Sindicatului Naþional al
Gãrzii de Mediu.
Vor respectarea unei decizii a
Curþii Constituþionale

Ce reclamã în fapt sindicaliºtii
de la Garda de Mediu? Nimic mai
mult decât echilibrarea salariilor
cuvenite lor cu cele ale angajaþilor
de la gãrzile forestiere. Invocã în
acest sens decizie nr. 794 din 15
decembrie 2016 a Curþii Constitu-
þionale din România. „Admite ex-

Garda de Mediu, azi, în grevãGarda de Mediu, azi, în grevãGarda de Mediu, azi, în grevãGarda de Mediu, azi, în grevãGarda de Mediu, azi, în grevã
de avertisment!de avertisment!de avertisment!de avertisment!de avertisment!

Angajaþii Gãrzii de Mediu vor înceta lu-
crul în aceastã zi, la nivelul întregii þãri, pro-
testând astfel împotriva promisiunilor neo-
norate fãcute de ministrul de resort. Oame-
nii cer ca o decizie a Curþii Constituþionale,
prin care s-a stabilit alinierea salarizãrii la

familia ocupaþionalã, sã fie respectatã, de
îndatã, de Executiv. Liderul naþional al pro-
testatarilor ne-a confirmat cã s-a declanºat
conflictul de muncã ºi cã, astãzi, între orele
14:00 – 16:00, salariaþii din acest sector de
activitate nu îºi vor desfãºura activitatea.

cepþia de neconstituþionalitate ridi-
catã de aceeaºi autoare în acelaºi
dosar ºi constatã cã dispoziþiile
art.31 alin.(12) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului plã-
tit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum
ºi unele mãsuri fiscal-bugetare sunt
neconstituþionale”.

Liderul de sindicat
în cauzã cere aplicarea
de îndatã a salarizãrii
identice la toþi salariaþii
care îºi desfãºoara ac-
tivitatea în aceleaºi
condiþii. „Salariul la
garda de mediu este de
1.500 de lei. La gãrzile
forestiere urcã la 4.000
de lei. Dar, ºi noi fa-
cem controale pe teren,
verificãri în zone cu
risc identic, chimic ºi
de altã naturã. Nu am
fost chemaþi la medie-
re. Doamna ministru a
promis cã va face de-
mersurile necesare pen-
tru a repara aceastã
nedreptate, dar ne spu-
ne cã nu sunt bani”, ne-
a precizat Valentin Nea-
goe, preºedintele Sindi-
catului Naþional al Gãr-
zii de Mediu.

ªi ex-ministrul Daniel Constatin
i-a mângãiat pe creºtet

Angajaþii de la Mediu nu sunt
la prima mãsurã de acest fel. Luna
trecutã, ministrul de la acea vre-
me, Daniel Constatin, se declara
în acord total cu protestatarii din
subordine.

“Vreau sã mã refer la o decizie
pe care au luat-o angajaþii, cred cã
de la agenþiile de protecþia mediu-
lui de la mai multe puncte din þarã,
o formã de grevã pe care au por-
nit-o astãzi (n.r. – 14 martie a.c.).
Eu o înþeleg perfect, este justifica-
tã. Am spus-o încã de la începutul
mandatului meu de ministrul Me-
diului cã, din pãcate, în acest do-
meniu, atât APM-urile, cât ºi Gar-
da Naþionalã de Mediu, cât ºi cei
care lucreazã în Rezervaþia Biosfe-
rei Delta Dunãrii au cele mai mici
salarii din administraþia publicã ro-
mâneascã. Cred cã e de datoria
mea ca ministru, a noastrã ca ºi
Guvern, sã gãsim cele mai rapide
formule ca, în cel mai scurt timp,
salariile sã cunoascã o îmbunãtãþi-
re în conformitate cu activitatea pe
care aceºtia o desfãºoarã. Existã
în momentul de faþã resurse în
bugetul pe care îl avem pentru anul
2017 ºi am speranþa cã, indiferent
de rapiditatea cu care va fi adopta-
tã Legea salarizãrii unice, cel târ-
ziu la 1 iulie, cei aproape 3.000 de
angajaþi pe care îi avem în cele trei
instituþii, sã cunoascã o îmbunãtã-
þire substanþialã a veniturilor sala-
riale”, a declarat Daniel Constan-
tin în timpul unei conferinþe de pre-
sã.

A plecat ministrul, cum a ple-
cat, iar cea care a venit la condu-
cerea instituþie, dupã spusele lui
Valentin Neagoe, mãcar nu-i mai

amãgeºte pe salariaþi spunându-le
cã are banii necesari majorãrilor
cerute.
Anunþul zilei: un sfert în plus la
leafa fiecãrui bugetar!

Vrem, nu vrem, subiectul pre-
zentat mai sus se leagã ºi de o pre-
cizare clarã, fãcutã luni la postul
public de televiziune, de ministrul
Muncii. “De la 1 ianuarie absolut
toate salariile vor creºte cu 25%,
dupã care, ce este în platã în acel
an ºi ce au în Legea salarizãrii în
cãsuþã, pentru cã, pe fiecare ocu-
paþie este o cãsuþã cu salariul la
care trebuie sã ajungã în 2022, deci
2019, 2020, 2021 ºi 2022, se îm-
parte câte o pãtrime în fiecare an”,
a spus Lia Olguþa Vasilescu.

Sindicatul Naþional al Gãrzii de
Mediu nu pare prea încântat de
acest anunþ. “Pãi, dacã mai dai
25% în plus la cei care au deja
4.000 de lei acum, iar nouã, cu
1.500 de lei salariul, ne mai dai
acelaºi procent de creºtere, dife-
renþa între noi va fi ºi mai mare!”,
ne-a mai precizat liderul sindical.
La protestul din martie a.c., sala-
riaþii din Mediu s-au considerat “de
departe, cea mai slab plãtitã insti-
tuþie cu atribuþii de inspecþie ºi de
control din România”.
Legea salarizãrii unitare, depusã
în Parlament

Ministrul Muncii a depus, luni,
în Parlament, proiec-
tul legii salarizãrii uni-
tare. Proiectul a fost
semnat de 205 parla-
mentari PSD ºi
ALDE. “Acum o de-
pun, exact acum. (...)
Pânã la 1 iulie ea tre-
buie sã fie în vigoare.
Eu cred cã, atât cât a
mai rãmas din luna
aceasta ºi luna viitoa-
re urmeazã sã dezba-
tem legea. Mai rãmâ-
ne luna iunie, în care
ne luãm marja cã poa-
te fi atacatã la CCR
sau poate fi retrimisã
la Parlament de pre-
ºedintele Iohannis,
pentru cã vrem sã o
aplicãm de la 1 iulie
“, a precizat Ministrul
Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu. Camera
Deputaþilor este Ca-
merã decizionalã.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Compusã pentru inaugurarea primului
teatru muzical din Cairo

Compusã în 1870, „Aida”  deschide
trilogia finalã a operelor lui Giuseppe Verdi,
fiind urmatã de „Otello” ºi „Falstaff”.
Are la bazã o nuvelã a savantului egipto-
log francez Auguste Mariette – primul di-
rector al Muzeului din Cairo, distins cu ti-
tlul Bey. În primãvara anului 1869 nuvela
i-a fost înmânatã scriitorului francez Ca-
mille du Locle, însãrcinat cu misiunea de
a contacta pe unul dintre marii compozi-
tori ai vremii, care sã scrie pe baza ei o
operã dedicatã egiptenilor, cu puternic ca-
racter naþional, menitã sã facã parte din-
tre evenimentele organizate cu prilejul in-
augurãrii Canalului Suez.

Premiera operei „Aida” a fost însã re-
programatã, dat fiind faptul cã Verdi a ac-
ceptat propunerea autoritãþilor egiptene abia
în luna mai a anului 1870. Elaborarea sa a
durat doar patru luni, iar prima sa repre-

Opera „Aida”, pe scena TOpera „Aida”, pe scena TOpera „Aida”, pe scena TOpera „Aida”, pe scena TOpera „Aida”, pe scena Teatrului Naþional din Craiova,eatrului Naþional din Craiova,eatrului Naþional din Craiova,eatrului Naþional din Craiova,eatrului Naþional din Craiova,
cu soprana Florina Hinsu Mariº în rol principalcu soprana Florina Hinsu Mariº în rol principalcu soprana Florina Hinsu Mariº în rol principalcu soprana Florina Hinsu Mariº în rol principalcu soprana Florina Hinsu Mariº în rol principal

Operã în patru acte com-
pusã de Giuseppe Verdi,

bazatã pe un libret de Anto-
nio Ghislanzoni ºi Camille
du Locle, dupã „La fiancée

du Nil” de Auguste Mariet-
te, „Aida” – montare a

Operei Române Craiova, în
regia artisticã a lui Tamas
Ferkay (Austria) ºi sceno-

grafia lui Rãsvan Drãgãnes-
cu – poate fi revãzutã la

Craiova duminicã, 30 apri-
lie, ora 19.00, în Sala „Amza
Pellea” a Teatrului Naþional

„Marin Sorescu”. În rolul
principal, al prinþesei

devenite sclavã, Aida, o
regãsim pe soprana Florina

Hinsu Mariº (Oradea).

zentaþie, de mare succes, a avut loc la 24
decembrie 1871, pe scena Operei din Cai-
ro. Subiectul lucrãrii integreazã teme roman-
tice – precum cea a luptei pentru libertate
sau a iubirii care sfideazã moartea. Acþiu-
nea însã – care îi are în centru pe sclava
Aida (în realitate, prinþesã etiopianã) ºi pe
viteazul Radames, pãstrându-ºi dragostea
în ciuda continuelor ameninþãri de naturã
politicã ºi a geloziei prinþesei Amneris – se
petrece, de aceastã datã, în ambianþa exo-
ticã a Egiptului antic.

Pentru prima datã în rolul Aida,
în reprezentaþia de duminicã seara

La Opera Românã Craiova, spectacolul
a avut premiera pe data de 3 octombrie
2007, fiind creat de o echipã artisticã
prestigioasã: Tamas Ferkay (Austria) –
regia artisticã, Alexander Jankow (Elve-
þia) – decoruri, Rãsvan Drãgãnescu –
costume soliºti, Cãtãlin Ionescu Arbo-
re – costume, Rãzvan Mazilu – core-

grafie. Reprezentaþia de duminicã seara se
va bucura de conducerea muzicalã a ma-
estrului Gian Luigi Zampieri (Italia) ºi o
va avea invitatã pe soprana Florina Hin-
su Mariº (Oradea), care interpreteazã pen-
tru prima datã rolul Aida.

Absolventã a Academiei de Muzicã
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la cla-
sa regretatului profesor doctor Alexandru
Fãrcaº, Florina Hinsu Mariº a devenit, la
scurt timp, cadru universitar (ca ºi soþul
sãu, baritonul Florin Mariº) la Facultatea
de Muzicã din Oradea. A susþinut doctora-
tul la Academia clujeanã, fiind cel mai tânãr
doctor în muzicã din România, la doar 28
de ani, cu o tezã despre vocea falcon. A
debutat la Opera de Stat din Viena cu rolul
Lola din opera „Cavalleria rusticana”, în
aceastã prestigioasã instituþie interpretând
numeroase roluri, sub baghete ilustre pre-
cum cea a lui Riccardo Muti, Seiji Ozawa,
Zubin Mehta etc., fiind partenera pe scenã
a lui Placido Domingo, Leo Nucci, Carlo

Alvarez, Agnese Baltza, ªtefania Bonfadelli,
Edita Gruberova, Eliane Coelho º.a.

Invitaþi în reprezentaþia de duminicã seara
sunt ºi mezzosoprana Zarui Vardanean
(Moldova) – Amneris, tenorul Daniel Mag-
dal (Germania) – Radames ºi ªtefan Ig-
nat (Bucureºti) – Amonasro. Spectatorii îi
vor putea asculta ºi pe îndrãgiþii artiºti cra-
ioveni Renata Vari – Marea Preoteasã,
Sorin Drãniceanu – Ramfis, Dragoº Drã-
niceanu – Regele Egiptului ºi Marian Dã-
buleanu – Mesagerul. Alãturi de aceºtia se
vor afla Orchestra, Corul ºi Baletul Operei
Române Craiova, coordonate de maeºtrii
Dan Bozgan, Bogdan Botezatu ºi Olguþa Ilie.

***
Biletele pentru spectacolul „Aida” sunt

disponibile la agenþia Operei Române Cra-
iova din strada „Mihai Viteazul” nr. 7, iar
rezervãri pot fi fãcute online pe www.ope-
racraiova.ro , la numãrul de telefon
0351.442.471 sau la adresa de e-mail agen-
tiadebilete@operacraiova.ro.

Inaugurat în luna noiembrie a anului
trecut, în Sala „Ia te uitã!” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova,
proiectul „Adunarea Poeþilor” – „un
eveniment care îºi propune sã menþinã

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei va avea loc mâine, 27 aprilie,
ora 12.00, vernisajul expoziþiei temporare
„Despre pãsãri”, reprezentanþii instituþiei
subliniind cã „pãsãrile reprezintã o com-
ponentã deosebit de valoroasã a biodiver-
sitãþii ºi un indicator al stãrii de sãnãtate a
mediului înconjurãtor”.

Din cuprinsul expoziþiei: „Pe urmele
strãmoºilor”, „Pãsãri nezburãtoare”,
„Categorii de pãsãri: adaptarea pãsãri-
lor la diversitatea mediilor de viaþã” (pã-
sãri acvatice; pãsãri de þãrmuri ºi stufãrii
– semiacvatice: pãsãri tericole – scurmã-
toare: pãsãri de pãdure ºi tufiºuri – arbori-
cole; pãsãri prãdãtoare / rãpitoare diurne;
pãsãri prãdãtoare / rãpitoare nocturne;
pãsãri antropofile), „Rolul pãsãrilor în
naturã”, „Pãsãri rare ºi monumente ale
naturii”, „Ocrotirea pãsãrilor”, „Pãsã-
rile în tradiþia popularã româneascã”.

„Este ºtiut cã pãsãrile sunt aliaþi pre-
þioºi ai omului în combaterea insectelor dã-
unãtoare agriculturii ºi silviculturii, iar ro-
lul lor în limitarea înmulþirii ºi rãspândirii
rozãtoarelor (ºoareci, ºobolani etc.) ºi in-
direct a agenþilor infecþioºi vehiculaþi de
aceste mamifere este incontestabil. În ul-
timele decenii, schimbãrile survenite în
diferite ecosisteme prin distrugerea habi-

Vineri se „strigã” „Adunarea
Poeþilor”, ediþie de aprilie!

treaz spiritul poeziei în oraº”, dupã cum
preciza încã de-atunci iniþiatorul, poetul
Nicolae Coande – continuã cu o nouã
întâlnire. Vineri, 28 aprilie, de la ora 17.00,
poeþii Emilian Mirea ºi Silviu Gongonea îºi
vor lansa în acest cadru cele mai recente
cãrþi de poezie. „Adunarea Poeþilor ºi a
SpectActorilor craioveni” se va desfãºura
în aceeaºi Salã „Ia te uitã!”, unde intrarea
publicului este liberã.

Emilian Mirea a publicat în 2016
placheta de poezie „Masa care plânge
înlãuntru” (Editura „Ramuri”, 2016),
despre care va vorbi ªtefan Vlãduþescu.
Emilian Mirea s-a nãscut în 1964 ºi a
debutat editorial în 1988, cu volumul de
poezie „Drumul pe care vin” (Ed. „Scrisul
Românesc”, Craiova), urmat de alte opt
cãrþi de poeme.

Silviu Gongonea a publicat de curând
placheta de versuri „A doua naturã”
(Editura „Aius”, 2017), care va fi prezen-
tatã de Petriºor Militaru. Poet ºi eseist,
Silviu Gongonea (n. 1980, la Drãgãºani)
este lector univ. dr. la Universitatea din
Craiova, Centrul Universitar Drobeta-
Turnu Severin. A debutat editorial cu
volumul de versuri „Încãlzirea mâinilor”
(Ed. „Aius”, Craiova, 2009).

tatelor, exploatare ºi poluare au avut un
impact devastator asupra pãsãrilor, multe
dintre ele devenind specii periclitate, rare
sau vulnerabile”, mai precizeazã reprezen-
tanþii Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei.

„Despre pãsãri”, la Secþia de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei
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Douã sondaje importante, realizate
recent, aratã cã Donald Trump îºi va
încheia primele 100 de zile în funcþia
de lider al Statelor Unite ca fiind cel
mai puþin popular preºedinte din isto-
ria modernã. Un sondaj lansat de Wa-
shington Post/ABC a arãtat cã noul
preºedinte american are cea mai scã-
zutã ratã de aprobare din partea cetã-
þenilor - cea mai micã ratã înregistratã
de la înfiinþarea acestui gen de sonda-
je, în 1945. 42% dintre respondenþi au
declarat cã îi aprobã acþiunile pânã în
prezent, în timp ce 53% nu au fost de
acord. Un alt sondaj publicat de NBC
a dezvãluit rezultate similare: doar 40%
dintre cei intervievaþi au rãspuns po-
zitiv în ceea ce priveºte performanþa
profesionalã a lui Trump (o scãdere de
4% faþã de luna februarie). 54 la sutã
dintre respondenþi nu au fost de acord
cu acþiunile lui Donald Trump - o creº-
tere de 6%. Sondajele continuã sã de-
monstreze cã Donald Trump nu a experimentat
tradiþionala perioadã de lunã de miere pe care
majoritatea preºedinþilor o experimenteazã dupã
învestirea în funcþie, toate ceremoniile ºi eveni-
mentele aferente. NBC a evidenþiat cã în anumite
momente din propriul mandat, Barack Obama a
avut o ratã de aprobare de 61%, George W. Bush
56%, iar Bill Clinton 52%. De când a fost învestit
în funcþie, rata de aprobare a lui Donald Trump a
stagnat în jurul procentului de 40, uneori scã-
zând ºi în zona 30, potrivit unor alte sondaje cita-
te de The independent. Preºedintele american a

Parlamentar rus: Marea

Britanie va fi distrusã

dacã va intra într-un conflict

nuclear cu Rusia
Marea Britanie va fi

“ºtearsã de pe hartã” în cazul
în care va intra într-un rãzboi
nuclear cu Rusia, a avertizat
un parlamentar rus, ca
reacþie la declaraþii ale
ministrului britanic al
Apãrãrii, Michael Fallon,
care a evocat posibilitatea
folosirii armelor atomice în
cazul unui conflict. Michael
Fallon, ministrul britanic al
Apãrãrii, a declarat luni,
pentru BBC, referindu-se la
strategiile britanice de apãra-
re: “În circumstanþele cele
mai extreme, nu se poate
exclude posibilitatea utilizãrii
armelor nucleare ca atac
iniþial”. Afirmaþiile lui
Michael Fallon despre un
atac nuclear preventiv necesi-
tã “un rãspuns dur”, a
reacþionat Franþ Klinþevici,
prim-vicepreºedinte al Comi-
siei pentru Apãrare din
Consiliul Federaþiei, Camera
superioarã a Parlamentului
Rusiei. “În cel mai bun caz,
ameninþarea lui Fallon
trebuie vãzutã ca o formã de
rãzboi psihologic. (...) În
cazul în care Marea Britanie
va ataca o putere nuclearã,
naþiunea va fi pur ºi simplu
ºtearsã de pe faþa pãmântului
de riposta atomicã, þinând
cont de faptul cã (Marea
Britanie -n.red.) nu este un
teritoriu prea vast”, a ame-
ninþat Klinþevici.

Israelul a primit din Statele

Unite încã trei avioane

de vânãtoare F-35, invizibile

pe radare
Statele Unite au oferit

Israelului încã trei avioane
de vânãtoare F-35, invizibile
pe radare, dupã trimiterea
altor douã aparate militare
în urmã cu patru luni. Cele
trei avioane F-35, aduse
duminicã searã în Baza
aerianã israelianã Nevatim,
situatã în Deºertul Negev,
vor fi supuse unor teste ºi
vor intra în uzul Forþelor
Aeriene israeliene abia dupã
o procedurã de implementa-
re care va dura un an.
Israelul este prima þarã care
primeºte avioane F-35 din
partea Statelor Unite,
aparatele, invizibile pe
radare, sporind capacitãþile
armatei israeliene de atacare
a þintelor aflate la distanþe
mari. În total, Israelul ar
urma sã primeascã 50 de
avioane F-35A în urmãtorii
ani. Valoarea contractului
dintre Israel ºi Statele Unite
nu a fost dezvãluitã, dar
costul unui avion F-35A este
estimat la circa 100 de
milioane de dolari.

Aproximativ 50 de indivizi puternic înarmaþi,
despre care se crede cã ar face parte dintr-o gru-
pare de crimã organizatã din Brazilia, au furat mai
multe milioane de dolari în urma unui jaf armat
comis în Paraguay, au anunþat autoritãþile, care
au catalogat incidentul drept “jaful secolului”.
Oficialii, au declarat cã cel puþin un poliþist a fost
ucis în cursul jafului armat care a vizat o compa-
nie de pazã ºi sediul poliþiei din Ciudad del Este,

Ministrul rus de Externe, Ser-
ghei Lavrov, a declarat, dupã între-
vederea cu Înaltul Reprezentant al
Uniunii Europene pentru Afaceri
Externe, Federica Mogherini, cã
Blocul comunitar trebuie sã con-
vingã autoritãþile ucrainene sã im-
plementeze Acordul de la Minsk.
În februarie 2015, autoritãþile de la
Kiev ºi separatiºtii au semnat un
acord la Minsk privind pacea în
regiunea Donbas, aflatã în estul

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump încheie primele 100 de zile cu un record:rump încheie primele 100 de zile cu un record:rump încheie primele 100 de zile cu un record:rump încheie primele 100 de zile cu un record:rump încheie primele 100 de zile cu un record:
devine cel mai puþin popular preºedinte americandevine cel mai puþin popular preºedinte americandevine cel mai puþin popular preºedinte americandevine cel mai puþin popular preºedinte americandevine cel mai puþin popular preºedinte american

respins deseori astfel de rezultate, catalogând
sondajele drept “ºtiri false”, mai ales de când aces-
tea aratã cã el ar putea fi cel mai puþin plãcut
preºedinte din istoria modernã. Sondajul realizat
de Washington Post/ABC a dezvãluit cã 96% din-
tre respondenþii care au votat cu Trump au spus
cã dacã astãzi ar avea loc noi alegeri, nu l-ar mai
vota pe el. De asemenea, sondajele aratã reacþii
negative îndreptate ºi cãtre democraþi, ca partid.
Acelaºi sondaj a demonstrat cã 67% dintre oa-
menii intervievaþi au declarat cã partidul demo-
crat nu are nicio legãturã cu preocupãrile ameri-

canilor, faþã de 62% dintre repsondenþi
care au arãtat cu degetul spre partidul
republican, în aceeaºi chestiune. Re-
zultatele reprezintã o schimbare de 19
procente faþã de momentul în care ace-
laºi sondaj a fost efectuat în urmã cu
trei ani. Într-un interviu acordat agen-
þiei Associated Press, preºedintele Sta-
telor Unite, Donald Trump, s-a lãudat
cu realizare sale, printre care se numãrã
ºi ratinguri impresionante, “mai mari
decât atentatele din 11 septembrie
2001”. Într-un interviu despre primele
sale 100 de zile în funcþia de preºedinte
al SUA, Donald Trump a vorbit despre
”ºtirile false”, fosta sa rivalã în cursa
prezidenþialã Hillary Clinton ºi despre
alegerile electorale, unde a pierdut vo-
tul popular. Întrebat dacã crede cã a
schimbat modul în care oamenii votea-
zã, Trump a evidenþiat cã el are “ratin-
guri foarte mari”, afirmând cã acestea
au început sã creascã de 2 sau 3 ori mai

mult de când a început sã aparã în emisiuni televi-
zate. Acesta a evocat emisiunea lui Chris Wallace,
de la Fox News. “A fost urmãritã de 9,2 milioane de
oameni. Este cel mai bun rating pe care l-au avut
vreodatã. Oricând, în direct. John Dickerson (de la
CBS) a avut 5,2 milioane de oameni”, a spus preºe-
dintele american. «Este cel mai mare rating pentru
emisiunea  “Face the Nation” sau cum îi spun eu,
“Deface the Nation”, de când au avut loc atenta-
tele teroriste de la World Trade Center. de când au
cãzut turnurile World Trade Center. Este un avan-
taj imens», a completat Trump.

Serghei Lavrov: Aºteptãm ca UE sã convingã Ucraina
în privinþa implementãrii acordului de la Minsk

Ucrainei ºi care include oraºele
Doneþk ºi Lugansk. Înþelegerea a
fost semnatã în urma unei medieri
franco-germane ºi în prezenþa pre-
ºedintelui rus Vladimir Putin. “Fe-
derica [Mogherini] a spus azi cã
vrea ca toatã lumea sã implemente-
ze prevederile acordului de la
Minsk. În baza înþelegerii, Rusia ar
trebui sã convingã autoritãþile din
Doneþk ºi Lugansk sã-ºi respecte
obligaþiile, în timp ce Germania ºi

Franþa, prin intermediul UE, trebuie
sã se asigure cã guvernul ucrai-
nean face acelaºi lucru”, a spus
Lavrov. ªeful diplomaþiei de la
Moscova a subliniat cã “Rusia
este pregãtitã sã-ºi respecte par-
tea de înþelegere, dar din pãcate
Kievul a evitat dialogul direct cu
autoproclamatele Republici Popu-
lare Doneþk ºi Luhansk, deºi este
scris negru pe alb în documentele
de la Minsk”. Serghei Lavrov a
precizat cã a discutat intens cu Fe-
derica Mogherini privind situaþia
din Ucraina ºi s-a convenit cã nu
existã alternativã la acordul de la
Minsk. “Am clarificat punctele de
vedere ale fiecãrei pãrþi, pe baza
faptelor, ºi am descris obstacolele
din calea implementãrii acordului
de la Minsk, principalul fiind refu-
zul Kievului de a confirma conþi-
nutul documentelor adoptate în fe-
bruarie 2015. Ucraina a încercat sã
schimbe acordul,  inclusiv sã
rescrie unele prevederi. Aºteptãm
ca UE sã convingã Ucraina în pri-
vinþa implementãrii stricte a acor-
dului de la Minsk”, a mai declarat
Lavrov. În cadrul întrevederii cu
ºefa diplomaþiei europene, minis-
trul rus de Externe a precizat cã
problemele privind relaþia Rusia-

UE ar trebui sã fie discutate în
continuare, pentru a evita “forma-
rea unor obstacole artificiale”. “În
ciuda problemei sistemice, vrem sã
continuãm discuþiile. Sperãm într-
o evaluare înþeleaptã a evoluþiilor.
Sunt un stat vecin ºi este bine sã
intensificãm dialogul politic. Pe
durata discuþiilor, nimeni nu i-a þi-
nut nimãnui o lecþie. Am încercat
sã luãm în seamã abordarea fiecã-
rei pãrþi”, a spus Lavrov. Înaltul
Reprezentant UE pentru Afaceri
Externe, Federica Mogherini, a de-
clarat luni cã Blocul comunitar do-
reºte sã aibã o relaþie mai bunã cu
Moscova, dar nu poate pretinde
cã Rusia nu a anexat Crimeea în
2014, iar sancþiunile UE impuse
Rusiei vor fi menþinute. Uniunea
Europeanã a impus sancþiuni Ru-
siei dupã anexarea regiunii ucrai-
nene Crimeea de cãtre Moscova
în anul 2014, regimul de sancþiuni
fiind înãsprit ca urmare a implicã-
rii ruse în conflictul separatist din
estul Ucrainei. Sancþiunile împo-
triva Rusiei vizeazã sectoarele apã-
rãrii, energiei ºi economiei. În re-
plicã, Moscova, care neagã acu-
zaþiile legate de susþinerea rebeli-
lor din Ucraina, a interzis importul
de produse agricole din UE.

“Jaful secolului”, în Paraguay
o localitate din sud-estul Paraguayului, la fron-
tiera cu Brazilia ºi Argentina. Infractorii au creat
o serie de diversiuni în oraº, incendiind vehicule
pentru a bloca drumurile ºi detonând mai multe
dispozitive explozive în apropierea sediului poli-
þiei. Þinta jafului a fost compania Prosegur, o fir-
mã care se ocupã cu transportul de valori. Imagi-
nile transmise de televiziuni aratã clãdirea com-
paniei de pazã Prosegur devastatã în urma jafului

ºi mai multe vehicule în flãcãri. Pânã în acest mo-
ment nu este clar ce sumã au reuºit sã fure infrac-
torii. Primele datã aratã cã în seiful jefuit de ataca-
tori se puteau depozita pânã la 40 de milioane de
dolari, însã autoritãþile urmeazã sã stabileascã
cuantumul în urma anchetei. Cel puþin trei sus-
pecþi au fost uciºi, iar alþi patru au fost arestaþi, în
urma unei operaþiuni comune a forþelor de securi-
tate din Brazilia ºi Paraguay.
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Alice în þara Oglinzilor

Se difuzeazã la HBO, ora 15:25

Bazatã pe a doua carte a lui
Lewis Carroll, creatorul fenome-
nului literar „Alice în Þara Minu-
nilor”, noua producþie Disney
transcende romanul într-o
ecranizare memorabilã a clasi-
cei poveºti, adaptate tehnolo-
giei cinematografice revoluþio-
nare ºi publicului de astãzi. În
noua peliculã Disney o regãsim
pe Alice Kingsleigh (Mia Wasi-
kowska), care ºi-a petrecut
ultimii ani pãºind pe urmele
tatãlui ei ºi navigând....

Toate pânzele sus!

Se difuzeazã la Prima Tv,
ora  16:00

Peripeþiile velierului româ-
nesc "Speranþa" prin Con-
stantinopole, Pireu, Marsi-
lia, Port Said, Montevideo,
Buenos Aires, Þara de Foc,
etc. "În numele solidaritãþii,
al devotamentului ºi al
prieteniei, expediþia îi va
purta pe eroii noºtri prin
aventuri pline de neprevã-
zut, de greutãþi, dar ºi de
poezie"....

Apocalipsa androizilor

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În viitor, supravieþuirea ome-
nirii va ajuge sã depindã de
prietenia neobiºnuita dintre
un om ºi un android în acest
thriller SF în regia lui Paul
Ziller (Solar Attack). Android
Apocalypse este încãrcat cu
multã acþiune, o interpretare
bunã ºi efecte speciale cel
puþin la fel de bune, ceea ce îl
face, pentru fanii unor filme ca
Cyborg ºi Solo, un film care
trebuie vãzut...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 26 aprilie - max: 23°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,5250 ............. 45250
1 lirã sterlinã................................5,3254....................53254

1 dolar SUA.......................4,1556........41556
1 g AUR (preþ în lei)........169,7929.....1697929

Cursul pieþei valutare din 26 aprilie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11miercuri, 26 aprilie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

MIERCURI - 26 aprilie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 În grãdina Danei (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Interes general (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Scurtã zi de lucru
1981, Polonia, Dramã
15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Handbal feminin
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Comorile pierdute din

Marele Canion
1952
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Gala Umorului (R)
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Poate nu ºtiai
04:30 D'ale lu' Miticã (R)

TVR 2

07:30 Rico ºi Oskar
09:05 Echipa nebunã de fotbal -

Legenda trãieºte!
10:45 Vânãtorii de fantome
12:40 Distracþie cu Dick ºi Jane
14:10 Lego Super eroii DC

Comics: Liga Dreptãþii: Atacul legiunii
pieirii

15:25 Alice În þara Oglinzilor
17:15 Omul care a cunoscut infinitul
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
21:40 Cei rãmaºi
22:45 O luptã personalã 4: Þintã în

miºcare
00:15 Misterul înãlþãrii

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Inamicul din adâncuri (R)
14:00 Tarzan (R)
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Apocalipsa androizilor
22:30 Furia de foc
00:45 Apocalipsa androizilor (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Salomeea (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 ZaZaSing

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Dragoste la prima vedere

2013, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Bravo, ai stil!

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Toate pânzele sus!

1977, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Cronica cârcotaºilor (R)

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Toate pânzele sus! (R)

1977, România, Aventuri

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport(R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 Scapã cine poate!, Fight

Night Manchester (EXPLOZIV)
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



12 / cuvântul libertãþii miercuri, 26 aprilie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
CMR Oltenia, cu sediul în

Craiova, str. Brestei, nr. 4, orga-
nizeazã douã concursuri: în data
de 12.05.2017, la ora 10.00, pen-
tru ocuparea unui post de tehni-
cian meteorolog debutant sau
meteorolog stagiar la SM Drãgã-
ºani ºi în data de 15.05.2017, la
ora 10.00, pentru ocuparea unui
post de tehnician meteorolog
debutant la SM Tg.Logreºti. Con-
diþii minime de ocupare: studii
medii sau superioare în dome-
niu, uºurinþã în lucrul cu calcu-
latorul. Tematica: Meteorologie
Generalã: Instrucþiuni, Observa-
þii ºi Mãsurãtori Meteorologice,
Codul Sinoptic. Relaþii la telefon:
0251.411.711, persoanã de con-
tact: Mitran Rodica-BRU.

Teatrul Naþional „ Marin So-
rescu” organizeazã în data de
19.05.2017, ora 11.00, la sediul
sãu din str. A.I. Cuza, nr.11, con-
curs pentru ocuparea unui post
de secretar artistic. Înscrierile se
fac pânã la data de 11.05.2017,
ora 14.00. Bibliografia, condiþiile
de participare ºi conþinutul do-
sarului sunt afiºate la sediul ºi
pe site-ul instituþiei. Relaþii la te-
lefon: 0251/ 415.363 int. 208.

LICEUL Voltaire, Craiova, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea pe perioadã determinatã a
funcþiei contractuale vacante de
administrator financiar, 0,5 normã,
conf.H.G.286/2011. Concursul se
va desfãºura în perioada 23-25 mai
2017. Condiþii de participare: stu-
dii superioare economice, vechi-
me în domeniul studiilor min.3 ani,
grad prof III. Relaþii la sediul liceu-
lui, tel.0761.616.904.

A N U N Þ

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de naturã contractualã de:
1. muncitor calificat, gradul I în cadrul Serviciului administrativ-deservire;
2. îngrijitor, grad debutant în cadrul Serviciului administrare pieþe;

Documentele necesare candidaþilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt urmãtoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresatã Primarului oraºului Dãbuleni;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestã
identitatea, potrivit legii, dupã caz;
- copiile documentelor care atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte care
atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
- carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþele care atestã
vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are
antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;
- adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã
cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare

abilitate;
- cirriculum vitae.

Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea
postului  de muncitor calificat, gradul I în cadrul Serviciului administrativ-deservire;
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat
- curs calificare electrician exploatare medie ºi joasã tensiune
- permis de conducere, categoria B
- experienþã profesionalã în domeniu de minim 10 ani.
Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea
postului de îngrijitor, grad debutant în cadrul Serviciului administrare pieþe:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat

Condiþii necesare pentru ocupãrii postului:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic

European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate

de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la

concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii,

de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:
- proba scrisã;

- interviu

Calendarul de desfãºurare a concursului:
- dosarele de înscriere se depun începând cu data de 27.04.2017, ora 800

pânã  pe data de 11.05.2017,  ora 16 00, la sediul Primãriei oraºului  Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or. Dãbuleni, jud. Dolj,
- data, ora ºi locul susþinerii probei scrise  - 22.05.2017, ora 1000, la
sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – 24.05.2017, ora 1000 la sediul
Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

BIBLIOGRAFIA
pentru postul de muncitor calificat I în cadrul Serviciului administrativ-deservire

- Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Legea privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile publice nr. 477/2004 ;
- Legea energiei electrice ºi a gazelor naturale - Legea nr. 123 din 10.07.2012;
- Normativ privind stabilirea cerinþelor pentru executarea lucrãrilor sub tensiune NTE 010/11/00, aprobat prin Ordinul

ANRE nr. 23 / 2011;
- HG 1146 din 30/08/2006 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori

a echipamentelor de muncã;
- Ordin MAI Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziþiilor generale privind apãrarea împotriva incendiilor la

construcþii ºi instalaþiile aferente.

BIBLIOGRAFIA
pentru postul de îngrijitor, clasa III, grad debutant

în cadrul Serviciului administrare pieþe

- Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Legea privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile publice nr. 477/2004 ;
- OG. nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãþilor rurale ºi urbane, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilitãþi publice nr. 51/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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ANUNÞ

Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie VICTOR BABEª
Craiova, anunþã organizarea concursurilor, la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecþioa-
se ºi Pneumoftiziologie Victor Babeº , str. Calea Bucureºti, nr. 126, în conformitate cu
prevederile Ord.M.S.nr.284/2007 actualizat,  pentru ocuparea funcþiilor de :

Director Financiar-Contabil:
- 26.04.2017 - 10.05.2017 , ora 15.00 – depunerea dosarelor ;
- 17.05.2017, ora 11.00.-  proba scrisã,
- 22.05.2017 ora 11.00 –susþinerea proiectului de management,
- 25.05.2017 ora 11interviul de selecþie .

Director  Medical :
- 26.04.2017 - 11.05.2017 , ora 15.00 – depunerea dosarelor ;
- 18.05.2017, ora 11.00.-  proba scrisã,
- 23.05.2017 ora 11.00 –sustinerea proiectului de management,
- 26.05.2017 ora 11interviul de selecþie .

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie VICTOR BABEª  Craiova,
str. Calea Bucureºti, nr.126, pânã la data de 10.05.2017, ora 15.00 (Director Fi-
nanciar-Contabil), respectiv pânã  la data de  11.05.2017, ora 15.00 ( Director
Medical ) de luni pânã joi, între orele 08,00-15,00 ºi vineri între orele 8,00- 13,00.

Bibliografia ºi temele cadru pentru proiectul de management sunt afiºate la sediul
Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie VICTOR BABEª Craiova,
str. Calea Bucureºti, nr.126 ºi pe site-ul Spitaluluiwww.vbabes-cv.ro , iar grila de punc-
tare a proiectului de management va fi afiºatã dupã încheierea perioadei de înscriere a
candidaþilor.

Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, asigurat de  Biroul
Resurse Umane al unitãþii, telefon 0742253333 , la avizierul unitãþii(clãdirea TESA) ,
pe site-ul unitatii : www.vbabes-cv.ro ( secþiunea Concursuri).

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament, de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon: 0767/
323.621.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartement 2
camere semideco-
mandate - etaj 2, zona
Billa. Telefon: 0769/
688.736.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava  nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.
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.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã în
2007 + GPL omologat.
Preþ 2200 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
355.375.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

CUMPÃRÃRI
CUMPÃR TICHET
RABLA. Telefon:
0721/483.933.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri , pom-
pã Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, , pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/ 445.339
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 26 aprilie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

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.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

CITAÞII
ªelaru Daniel Alin este
chemat la Judecãtoria
Craiova în dosarul Nr.
738/215/2016 pentru
data de 11 Mai 2017.

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.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15miercuri, 26 aprilie 2017

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM Univer-
sitatea Craiova întâlnesc, astãzi,
în deplasare, în runda finalã din
Divizia A1, pe CSM Bucureºti, iar
în cazul unui succes de trei puncte

O victorie “plinã”… ºi mai apoi o minuneO victorie “plinã”… ºi mai apoi o minuneO victorie “plinã”… ºi mai apoi o minuneO victorie “plinã”… ºi mai apoi o minuneO victorie “plinã”… ºi mai apoi o minune

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – PLAY-OUT – ETAPA A 10-A
Astãzi: SCM “U” CRAIOVA – CSU Medicina CSS Tg. Mureº (ora 16:00),

VC Unic LPS Piatra-Neamþ – CSU Galaþi (14:00), ACS Penicilina Iaºi – SCM
Piteºti (17:00).

Clasament
1. Iaºi 49 4. Piatra N. 39
2. Tg. Mureº 46 5. CRAIOVA 9
3. Piteºti 42 6. Galaþi 6

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 10-A
Astãzi: CSM Bucureºti – SCM “U” CRAIOVA (ora 17:00), CSA Steaua

Bucureºti – LMV Tricolorul Ploieºti (17:30).
Mâine: ACS Municipal Zalãu – CS Arcada Galaþi (18:00).

Clasament
1. Zalãu 73 4. Steaua 60
2. CRAIOVA 71 5. Ploieºti 58
3. Galaþi 70 6. CSM Buc. 34

ar mai pãstra speranþe de apãrare
a titlului, care poate rãmâne în Bã-
nie dacã liderul Municipal Zalãu
pierde, mâine, meciul de pe teren
propriu cu Arcada Galaþi. Aproa-

pe imposibil de crezut cã lucruri-
le se vor petrece astfel, în con-
textul în care formaþia moldavã nu
mai poate tânji decât la locul se-
cund. Ori dacã alb-albaºtrii vor
învinge, nici la acesta.

Pe de altã parte, o anomalie rã-
mâne decizia Federaþiei Române
de Volei de a nu programa dispu-
tarea cele douã partide în acelaºi
timp.

Revenind, mai sunt ºi alte cal-
cule în ceea ce priveºte lupta la
titlu! Craiovenii s-ar putea înco-
rona ºi în eventualitatea unui suc-
ces de douã puncte, cu 3-2, cu
condiþia ca sãlãjenii sã cedeze cu
0-3 sau 1-3. Ar fi egalitate de

puncte, iar diferenþierea s-ar face
la setaveraj, capitol la care cele
douã sunt actualmente la egalita-
te, SCM “U” are 80-33, Zalãu –
81-34.

Meciul de azi n-ar trebui sã ri-
dice nicio problemã bãieþilor lui
Dan Pascu, care s-au impus la zero
în cele trei “directe” ale acestei

ediþii de campionat: douã în sezo-
nul regulat ºi una în play-off.

În runda trecutã, Licã ºi com-
pania au menþinute treze micile
speranþe printr-o izbândã în der-
by-ul cu Zalãu, 3-1 la Polivalen-
tã, timp în care gruparea din Ca-
pitalã se înclina cu acelaºi rezul-
tat în fieful Tricolorului Ploieºti.

Fetele, la ultimul meci în elitã
De asemenea astãzi, echipa fe-

mininã a SCM-ului îºi încheie
aventura pe prima scenã, în com-
pania Medicinei Târgu Mureº. În-
cleºtarea va debuta la ora 16:00 ºi
este programatã în Sala Sporturi-
lor “Ion Constantinescu”.

Sportivii din Bãnie au bifat rezultate excelen-
te în cadrul Cupa României la box pentru
tineret, destinatã pugiliºtilor nãscuþi în anii
1999 ºi 2000, întorcându-se de la competiþia
gãzduitã de Piatra Neamþ, în perioada 18-22
aprilie, cu o zestre de patru medalii: una de aur
ºi trei de bronz. Cea mai strãlucitoare dintre ele
a fost adjudecatã de Michael James Constantin,
legitimat la CSM Craiova, care l-a învins în
finala categoriei 91 kg pe Antonius Savu (SCM
Piteºti). Tot de la Club Sportiv Municipal,
Bogdan Cioc, la 56 kg, a urcat pe a treia
treaptã a podiumului, acesta eºuând în semifi-
nale în faþa câºtigãtorului categoriei, Dorin
Doghi (“U” Cluj).

Constantin Cucu, antrenorul CSM-ului, a
declarat: “Sunt foarte mulþumit de evoluþiile
sportivilor mei la aceastã Cupã a României. Am
obþinut douã medalii, un aur ºi un bronz.
Michael Constantin a boxat în primul meci cu
un sportiv de la SCM Craiova, iar apoi a trecut
în finalã de un piteºtean. Este un sportiv de
mare perspectivã, acest rezultat ne dã speranþe
pentru Campionatul Naþional de tineret care va

Pugiliºtii craioveni, de patru ori pe podium
la Cupa României de tineret

avea loc în toamnã. El are ºanse sã prindã un
loc ºi la europenele de tineret, este unul dintre
potenþialii sportivi. Bogdan Cioc a avut o
concurenþã mai mare, au fost 16 sportivi la
categoria lui, iar el a câºtigat douã meciuri
pentru a obþine bronzul, dar a pierdut în partida
pentru finalã cu cel care a câºtigat în cele din
urmã aceastã categorie. Am mai avut un boxer
în competiþie, pe Marius Cîþu la 69 kg, dar a
pierdut în primul meci cu un sportiv de la
Brãila”.

Celelalte medalii de bronz au fost cucerite
de pugiliºti de la SCM Craiova, este vorba
despre Dorel Bolovan (56 kg) ºi Marius
Nicola (91 kg). Cei doi sunt antrenaþi de cãtre
Ion Dragomir.

Astãzi, ora 17:30

Progresul Castranova (V) – Dunãrea Calafat (IV)

Victoria Pleniþa (V) – Tractorul Cetate (IV)

CS Sopot (V) – Unirea Leamna (IV)

Progresul Mischii (V) – Metropolitan Iºalniþa (IV)

Voinþa Belcin (V) – Viitorul Cârcea (IV)

Academia Gicã Popescu (juniori) – Ajax Dobro-
teºti (IV)

Recolta Ostroveni (IV) – Progresul Segarcea (IV)

Partida Flacãra Moþãþei (V) – ªtiinþa Danubius Be-
chet (IV) s-a disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

DIGI SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: ASU

Poli Timiºoara – Juventus Bucureºti /
17:00 – FOTBAL Rusia – Premier
League: Orenburg – Zenit / 20:30,
22:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Barcelona – Osasuna, Deportivo –
Real Madrid.

DIGI SPORT 2
13:00, 19:30 – TENIS (F) –

Turneul de la Stuttgart, în Germania.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

CUPA ROMÂNIEI –
FAZA JUDEÞEANÃ –

ETAPA A 5-A

DIGI SPORT 3
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Barcelona, în Spania / 20.00 – HAND-
BAL (M) – Liga Naþionalã: HC Dobro-
gea Sud – Dinamo / 21:30 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Bruges – Oosten-
de.

DIGI SPORT 4
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1:

Steaua – Tricolorul Ploieºti / 19:30,
21:15 – BASCHET (M) – Euroliga:

Anadolu Efes
Istanbul – Olympia-
cos Pireu, Darussa-
faka Dogus Istanbul
– Real Madrid.

DOLCE SPORT 1
15:00 – FOTBAL

– Liga a II-a: ASU
Poli Timiºoara –
Juventus Bucureºti /
17:00 – FOTBAL
Rusia – Premier
League: Orenburg –
Zenit / 21:45 –
FOTBAL – Cupa
Germaniei: Bayern
Munchen – Dort-
mund / 2:30 –

BASCHET NBA: Golden State War-
riors – Houston Rockets.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Barcelona, în Spania / 22:00 – FOT-
BAL – Cupa Franþei: Paris SG –
Monaco.

DOLCE SPORT 3
20:30, 22:30 – FOTBAL Spania –

La Liga: Barcelona – Osasuna, Depor-
tivo – Real Madrid.

DOLCE SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Valencia – Real Sociedad.
EUROSPORT 1
12:00, 16:30 – SNOOKER –

Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit / 22:00 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Crystal Palace –
Tottenham.

EUROSPORT 2
17:00 – CICLISM – Turul Româ-

niei.
TVR 2
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: “U” Cluj – Corona Braºov.
LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Bruges – Oostende.
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1. FCSB 7 4 2 1 10-5 38
2. Viitorul 7 2 3 2 6-5 35
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR Cluj 7 3 2 2 8-7 33
5. Craiova 7 1 3 3 5-10 28
6. Astra 7 1 1 5 7-12 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a VII-a
ACS Poli  –  Gaz Metan 1-0

A marcat:  Strãuþ  90.
Concordia – FC Voluntari  0-2

A marcat:  Ad.  Bãlan 19,  30.
Panduri i  -  FC Botoºani  1-1

Au marcat:  Pãcurar 90 – pen.  /  Vaºvari  42 – pen.
CSMP Iaºi  –  ASA 0-0

7. CSMP Iaºi 7 4 3 0 8-2 30
8. Gaz Metan 7 2 3 2 8-7 29
9. Botoºani 7 2 3 2 9-6 25
10. Voluntari 7 2 3 2 7-8 24
11. ACS Poli 7 4 2 1 7-3 21
12. Pandurii 7 1 4 2 5-8 17
13. Chiajna 7 0 3 4 4-10 16
14. ASA 7 1 3 3 3-7 12

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Play-off – etapa a VII-a
Astra – CFR Cluj 0-1
A marcat: Deac 51.

„U” Craiova – Dinamo 2-2
Au marcat: Ivan 14, Zlatinski 90 / Romera 65, Nistor 80.

FCSB – Viitorul 1-1
Au marcat: Pintilii 40 / Þucudean 73. Astra – CFR Cluj 0-1

A marcat: Deac 51.
„U” Craiova – Dinamo 2-2

Au marcat: Ivan 14, Zlatinski 90 / Romera 65, Nistor 80.
FCSB – Viitorul 1-1

Au marcat: Pintilii 40 / Þucudean 73.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Mâine searã, la Severin, ªtiinþa
joacã prima manºã a semifinalei
Cupei României, cu FC Voluntari.
Chiar dacã întâlnesc o echipã din
play-out, auspiciile nu le sunt de-
loc favorabile alb-albaºtrilor. Ast-
fel, va fi încã un meci pe care Uni-
versitatea nu-l joacã acasã, iar echi-
pa, epuizatã fizic, fapt recunoscut
ºi de conducãtorii clubului, este lip-
sitã ºi de mai mulþi titulari. Mateiu,
Zlatinski ºi Bãluþã sunt suspendaþi,

Pase scurte, pase lungi

Reacþia lui Hristo Zlatinski dupã golul din
prelungirile derby-ului cu Dinamo are un bac-
kground care o justificã. ªi, pânã la urmã, a
fost vorba doar de niºte gesturi vehemente,
nu de unele huliganice. A fost o descãtuºare,
dar nici pe departe „o reacþie mizerabilã”, cum
a catalogat-o un fost oficial de la Victoria Brã-
neºti. A fost o replicã îndreptãþitã, dupã multe
lovituri încasate de „Zlatan”. ªi nu a fost vorba
de înjurãturi, cum a pretins Contra, care poate
ºtie ceva sârbeºte, fiind de prin Banat, dar
bulgara îl depãºeºte. Ironic, tot Universitatea
a ieºit ºifonatã, atât ca imagine, gestul lui Zla-
tinski fiind înfierat, cât ºi ca lot, fiindcã Zla-
tinski a fost suspendat. La final, bulgarul s-a
dus sã-ºi cearã scuze pentru atitudinea pro-
vocatoare ºi tot el a fost cel eliminat. Dupã
gol, nu fãcuse decât sã se bucure. E adevã-
rat, ostentativ, în faþa bãncii adverse, dar re-
gulamentul nu pedepseºte acest lucru. ªi cum
sã nu refulezi dupã un gol, când simþi cã joci
10 contra 14, când este al patrulea meci cu
Dinamo în care eºti dezavantajat de arbitraj,
ba chiar furat pe faþã, ca în cazul lui Haþegan,
în Cupa României?!

Fãrã a insista pe rivalitatea istoricã, arhi-
cunoscutã ºi invocatã inclusiv de „câini” la
final, Zlatinski, chiar dacã nu este oltean, ba
chiar este strãin, este printre cei mai sufle-
tiºti jucãtor al ªtiinþei ºi a asimilat aceastã

adversitate faþã de Dinamo, aºa
încât empatizeazã uºor cu fee-
ling-ul suporterilor. Dar bulga-
rul a avut ºi motive personale
pentru a reacþiona astfel, dacã
nu cumva ºi mai agresiv. Pe fi-
nalul meciului de pe Arena Naþi-
onalã, câºtigat de „câini” cu 2-
1, „Zlatan” a fost faultat violent
de un alt jucãtor strãin, Palic,
care îi solicita apoi cu gesturi
sfidãtoare sã se ridice, fiindcã ar
fi simulat. Zlatinski n-a mai pu-
tut continua meciul, iar la final
glezna sa arãta ca un pepene.
Faþã de Contra, care i-a întors
spatele ºi i-a adus acuze ºi jigniri
când jucãtorul i-a întins mâna
dupã meci, Zlatinski i-a accep-
tat scuzele lui Palic. ªtie cã în
fotbal sunt inerente astfel de momente, în
care îþi mai pierzi luciditatea sau joci puþin
teatru ºi a trecut cu vederea reacþia perver-
sã a lui Palic. În meciul de la Severin, Hanca
a fost primul care l-a sfidat pe Zlatinski, în
momentul în care bulgarul îi cerea sã pãrã-
seascã mai repede terenul la schimbare, iar
rãspunsul lui Zlatinski a venit în prelungiri,
dupã ce se rãzbunase prin golul egalizator,
care le-a spulberat rivalilor ºansele la titlu.

„Pupãturile” ironice ale lui Hanca i-au ieºit
pe nas acestuia! ªi Hanca scãpase chiar de
o corecþie mai devreme, dupã ce îi vârâse
mâna în gât lui Kelic, care-i reproºa o simu-
lare crasã în careul Craiovei.

Reacþia lui Contra este una penibilã. Dupã
meci, „Guriþã” a acuzat Craiova cã „a stat
caprã” în faþa FCSB, iar cu Dinamo ºi-a dat
viaþa. Poate cã uitase, dar, ca ºi Dinamo,
Universitatea a avut un penalty neacordat în

meciul cu FCSB când scorul
era egal. Contra acuza lipsa de
fair play ºi de respect a craio-
venilor, pe care în acelaºi timp
îi numea „jeguri” în drum spre
vestiare. El ºi Mutu au lansat
apoi niºte declaraþii discrimi-
natorii, cu tentã xenofobã,
gen „strãinii vin la noi acasã
ºi ne înjurã”. Poate cã „Guri-
þã” o fi uitat vremurile când l-
a altoit pe Edgar Davids, arun-
când în aer vestiarul celor de
la AC Milan, iar Mutu o fi cre-
zând cã s-a prescris momen-
tul în care a provocat un mic
brexit dupã „scandalul cocai-
na”, de la Chelsea. Poate cã
Mutu ºi Contra sunt deranjaþi
cã Universitatea nu a „stat

caprã” la meciul direct din sezonul regulat,
dupã care ar fi trebuit sã dea cu apã sfinþitã
pe cele 3 bare care i-au ajutat sã ajungã în
play-off. Sau, ca sã scape de Dinamo, FCSB
putea sã „stea caprã” la Mediaº ºi astfel Di-
namo nu mai ajungea sã aibã ºanse la titlu.
Aceste reacþii nu fac decât sã confirme cã
dinamoviºtii rãmâni demni de istoria ºi re-
numele de „echipã a miliþiei”, dar ºi de zicala
„Hoþul strigã hoþii!”

Cupa României
semifinale, tur

Meciul Astra Giurgiu –
ACS Poli Timiºoara

s-a jucat asearã.
„U” Craiova – FC Voluntari,

mâine, ora 20.30

Universitatea cautã prima finalãUniversitatea cautã prima finalãUniversitatea cautã prima finalãUniversitatea cautã prima finalãUniversitatea cautã prima finalã
de Cupã dupã 17 anide Cupã dupã 17 anide Cupã dupã 17 anide Cupã dupã 17 anide Cupã dupã 17 ani

Popov este accidentat, în timp ce
Screciu ºi Briceag sunt incerþi.
Decimatã în iarnã de plecãrile lui
Vãtãjelu, Kay, Acka, Madson ºi
Nuno Rocha ºi cu niºte transfe-
ruri ratate, gen Fajic, Jazvic sau
Bucuricã, Universitatea are proble-
me în a alinia un „11” competitiv,
aºa încât orice reproº fãcut în acest
moment antrenorului Gigi Mulþes-
cu este aberant. Cine încearcã sã
scoatã castanele din foc cu mâna

antrenorului, ori are ceva personal
cu acesta, ori vrea sã mascheze
greºelile celor care conduc clubul.

Oricum, alb-albaºtrii rãmaºi lup-
tã în aceastã dublã manºã pentru a
duce ªtiinþa în prima finalã dupã
17 ani ºi sã încerce apoi sã aducã
primul trifeu în Bãnie dupã 24 de
ani. Voluntariul, chiar dacã vine din
play-out, are nume importante în
lot, iar dupã venirea pe banca teh-
nicã a lui Claudiu Niculescu jocul
ºi atitudinea echipei s-au schimbat
în bine, ºocul schimbãrii lui Florin
Marin fiind pozitiv.

Preþurile biletelor la meci sunt:
10 lei la peluze, 20 de lei la tribuna
a II-a, 30 de lei la tribuna I ºi 50 de
lei la tribuna zero. În condiþiile în
care la derby-ul cu Dinamo au fost
cu indulgenþã 5.000 de spectatori,
iar acum adversarul este unul fãrã
nume ºi meciul este la mijloc de
sãptãmânã, poate cã era indicat ca
oficialii clubului sã punã un preþ
modic la bilete sau chiar sã lase
intrarea liberã. Biletele se pot achi-
ziþiona online, dar ºi de la magazi-
nul mobil, amplasat în Piaþa Mihai
Viteazul, cât ºi de la casele de bile-
te ale arenelor „Extensiv” ºi „Mu-
nicipal” (Severin).
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