
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVII,  Nr. 8333joi, 27 aprilie 2017  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CMYK
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Anul 2000 este unul de referin-
þã pentru medicina româneascã.
În luna aprilie, echipa profesoru-
lui Irinel Popescu efectua prima
operaþie reuºitã de transplant he-
patic (de la un donator decedat).
Odatã cu salvarea de la moarte a
lui Gheorghe Penea, profesorul
Irinel Popescu a introdus trans-
plantul de ficat cã metodã tera-
peuticã în România, trecând de la
etapa de pionierat la stadiul de pro-
cedeu de rutinã. Sute de vieþi au
fost salvate de atunci.
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Consilierii locali PNL Marian
Vasile, Flavius Sirop ºi Doru Câ-
plea au organizat, ieri, o conferin-
þã de presã, la sediul partidului, în
care au fãcut referiri la câteva
puncte care se aflã pe ordinea de
zi a ºedinþei CLM Craiova de as-
tãzi ºi pe care le considerã cã au
probleme ºi nu pot fi votate. Cea
mai amplã discuþie s-a purtat însã
pe subiectul Eco Sud, liberalii so-
licitându-i administratorului depo-
zitului de la Mofleni sã renunþe la
comunicarea prin publireportaje ºi
comunicate de presã ºi sã accep-
te, în schimb, un dialog direct, care
sã fie purtat în cadrul ºedinþelor
pe comisii ale CLM Craiova.
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- Popescu, când s-a însurat, a cre-
zut cã nevasta lui e “fecioarã” ºi ea
l-a crezut pe el “leu” ºi când colo:
el era “rac” ºi ea... avea gemeni.

Concert simfonicConcert simfonicConcert simfonicConcert simfonicConcert simfonic
de galã, dedicatde galã, dedicatde galã, dedicatde galã, dedicatde galã, dedicat
aniversãrii a 70aniversãrii a 70aniversãrii a 70aniversãrii a 70aniversãrii a 70     dedededede
ani de la înfiinþareaani de la înfiinþareaani de la înfiinþareaani de la înfiinþareaani de la înfiinþarea
Filarmonicii „Oltenia”Filarmonicii „Oltenia”Filarmonicii „Oltenia”Filarmonicii „Oltenia”Filarmonicii „Oltenia”

Actualul primar interimar al Craiovei, Mi-
hail Genoiu, va fi candidatul PSD la alege-
rile pentru funcþia de primar al municipiu-
lui. Candidatura sa este, de acum, oficialã,
fiind anunþatã, ieri, de preºedintele social-
democraþilor doljeni, Claudiu Manda. Ini-
þial, pentru funcþia de primar al Craiovei,
au fost nominalizate trei persoane: preºe-
dintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Man-
da, senatorul Radu Preda ºi Mihail Geno-
iu. Cele trei propuneri au fost fãcute de pre-
ºedintele PSD Craiova, ministrul Lia Ol-
guþa Vasilescu, însã decizia finalã a aparþi-
nut preºedintelui partidului, Liviu Dragnea.
Pânã la aceastã datã se ºtie cã Mihail Ge-
noiu îl va avea ca principal competitor pe
senatorul Mario Ovidiu Oprea, acesta fi-
ind desemnat candidatul oficial al PNL Dolj.
Postul de primar al municipiului Craiova a
fost vacantat în urma demisiei Liei Olguþa

Vasilescu, care a fost desemna-
tã ministru al Muncii ºi Justiþiei
Sociale. Alegerile locale vor
avea loc pe data de 11 iunie.55555 PO
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Legea taximetriºtilor va fi
modificatã

Cei circa 3.000 de taximetriºti adu-
naþi, ieri, în faþa Guvernului pentru a
protesta împotriva transportului neau-
torizat de persoane au reuºit sã con-
vingã Executivul sã schimbe legea ta-
ximetriºtilor, respectiv Legea 38/2003,
astfel încât ºoferii Uber sau cei care
practicã transport de neautorizat de
persoane sã poatã fi amendaþi de poli-
þiºti. «Se scoate din lege sintagma  „în
mod permanent” ºi în „mod repetat!
 pentru cã poliþiºtii pe stradã nu pot
sã-i amendeze, nu pot sã le ia plãcuþele
de înmatriculare pe ºase luni „piraþilor”
sau sã le dea amenzile maxime, nu cum
prevede legea acum. Trebuie sã prin-
dã hoþul ºi sã-i spunã: „Pleacã, cã te
mai prind odatã” (...)Sub nicio formã
nu pot sã zic cã Uber va fi interzis sau
vreo altã activitate de transport, însã
toatã lumea care va face transport de
persoane, indiferent cum, va fi autori-
zat, altfel nu îl va putea face. Nu poþi sã
faci transport virtual. Închid ochii ºi
mã trezesc la Constanþa», a declarat
preºedintele Confederaþiei Operatori-
lor ºi Transportatorilor Autorizaþi din
România (COTAR), Vasile ªtefãnescu.
Taximetriºtii scot în evidenþã faptul cã
nu îºi doresc bani sau subvenþii, ci doar
ca legile privind transportul de persoa-
ne sã se aplice pentru toatã lumea. Po-
trivit protocolului încheiat între taxime-
triºti ºi Executiv, în maximum 30 de zile
legea taximetriºtilor va fi modificatã.

Guvernul ar urma sã renunþe
la introducerea cotei zero
de TVA la tranzacþiile imobiliare

Executivul ar urma sã renunþe la in-
troducerea cotei zero pentru tranzac-
þiile imobiliare, au precizat, pentru ME-
DIAFAX, surse guvernamentale. „Me-
diul de afaceri a arãtat cã aceastã mã-
surã mai mult încurcã decât ajutã, aºa
cã este posibil sã se renunþe la intro-
ducerea cotei zero la tranzacþiile imobi-
liare. În plus trebuie notificatã ºi Comi-
sia Europeanã, iar pânã acum nu s-a
trimis nimic oficial la Bruxelles”, au pre-
cizat, pentru MEDIAFAX, surse gu-
vernamentale. În Programul de guver-
nare al PSD se arãta cã va fi extinsã
cota zero de TVA pentru vânzarea de
locuinþe, publicitate ºi pentru inputuri
în agriculturã, începând cu 1 martie
2017. „Mizãm pe 50.000 de noi locuri
de muncã în construcþii, ºi ca urmare a
propunerii noastre de eliminare a TVA-
ului pentru vânzarea de locuinþe ºi a
impozitului pe transferul proprietãþii cu
valoare mai micã de 100.000 de euro”,
se arãta în acest document.
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Ministrul Mediului, Graþiela Ga-
vrilescu, a aprobat programele Ra-
bla clasic ºi Rabla Plus, acestea ur-
mând sã fie publicate în Monitorul
Oficial ºi în scurt timp sã se treacã
la etapa de selectare ºi validare a
producãtorilor ºi comercianþilor
auto care vor fi incluºi în cele douã
programe.
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Fostul preºedinte al Comisiei de culturã din Senat
Georgicã Severin a fost votat, ieri, de plenul reunit al

Parlamentului, în funcþia de director interimar al
Societãþii Române de Radiodifuziune (SRR), durata

interimatului neputând fi mai mare de ºase luni.
Plenul reunit al Parlamentului a respins, tot ieri,
rapoartele de activitatea ale Societãþii Române de

Radiodifuziune pentru anii 2015 ºi 2016.
Fostul preºedinte al Comisiei de

culturã din Senat Georgicã Severin a
fost votat, ieri, de plenul reunit al
Parlamentului, în funcþia de director
interimar al SRR, durata interimatului
neputând fi mai mare de ºase luni.
Plenul reunit a votat cu 2014 voturi
“pentru”, 58 “împotrivã” ºi o abþine-
re numirea lui Georgicã Severin în
funcþia de director interimar al Socie-
tãþii Române de Radiodifuziune, în-
cepând cu 26 aprilie, durata interima-
tului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Rapoartele de activitate
ale SRR pentru anii 2015-2016,

respinse
Plenul reunit al Parlamentului a

respins, tot ieri, rapoartele de activi-
tatea ale Societãþii Române de Radi-
odifuziune pentru anii 2015 ºi  2016,
ceea ce a atras demiterea de drept a

Consiliului de Administraþie, comisii-
le de culturã reunindu-se pentru a
propune un director interimar. Rapor-
tul de activitate al SRR ºi contul de
execuþie bugetarã pentru anul 2015
ºi a fost respins de plenul reunit al
Parlamentului cu 233 de voturi „pen-
tru”, 63 „împotrivã” ºi 5 abþineri. Ple-
nul reunit a respins ºi cu majoritate
de voturi ºi raportul de activitate al
SRR pentru anul 2016. Aleºii au de-
cis, însã, sã adopte rapoartele pen-
tru anii 2013, 2014.

Preºedintele PMP, Traian Bãses-
cu, a declarat, în plen, cã votul dat
pentru respingerea raportului de ac-
tivitate este unul politic. „Anul tre-
cut pe raportul pe care propuneþi sã
îl respingem, radioul de stat a obþi-
nut un profit remarcabil. Mai mult
decât atât, Radio România Actuali-
tãþi este lider de audienþã. Am vrut
sã fac aceste precizãri ca sã ºtim cã

dãm un vot politic nu unul legat de
performanþa CA SRR”, a declarat
preºedintele PMP, Traian Bãsescu,
în plen.

Preºedintele Comisiei de culturã
din Senat, social-democratul Lucian
Romaºcanu a declarat cã „profitul la
o instituþie care nu are ca misiune
realizarea de profit nu trebuie menþi-
onat. (…)”. „RRA nu are corespon-
denþi în 10 judeþe din România, nu a
modernizat sediile ºi nu ºi-a dotat
reporterii cu aparaturã. Ceea ce aþi
spus nu este o performanþã, ci o con-
traperformanþã”, a spus Romaºcanu.

Liderul interimar al PNL, Raluca
Turcan, a afirmat cã Parlamentul a
“executat politic” CA al SRR. „Toc-
mai am asistat astãzi la o execuþie
politicã a CA SRR. Este o realitate.
Dacã preºedintele director general al
SRR nu ar fi intrat în conflict cu dom-
nul Dragnea, astãzi rapoartele de ac-
tivitate fi fost foarte bune. (…) As-
tãzi a fost rândul SRR, mâine poate fi
al TVR, nu se ºtie”, a declarat Tur-
can. Aceasta a afirmat cã majoritatea
parlamentarã a pregãtit „un PSD-ist”
sadea pentru funcþia de director ge-
neral interimar.

Preºedintele Klaus Iohannis i-a decorat, ieri,
pe sportivii români medaliaþi la Campionatele Eu-
ropene de Gimnasticã. Cãtãlina Ponor ºi Marian
Drãgulescu sunt decoraþi cu Ordinul Naþional „Ser-
viciul Credincios” în grad de Ofiþer, iar Larisa Ior-
dache cu Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III-a.

„În semn de înaltã apreciere pentru rezultate-
le remarcabile obþinute la Campionatele Europe-
ne de Gimnasticã Artisticã de la Cluj-Napoca (19-
23 aprilie a.c.), pentru talentul, pasiunea, devo-
tamentul ºi profesionalismul puse în slujba afir-
mãrii sportului românesc pe plan internaþional,
Preºedintele României, domnul Klaus Iohannis,

Preºedintele Klaus Iohannis i-a decorat pe Cãtãlina
Ponor, Marian Drãgulescu ºi Larisa Iordache

a conferit Ordinul Naþional „Serviciul Credin-
cios” în grad de Ofiþer doamnei Cãtãlina Ponor
ºi domnului Marian Drãgulescu, precum ºi Or-
dinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III-a, cu o bare-
tã, doamnei Larisa Iordache”, se aratã în comu-
nicatul de presã transmis de Administraþia Pre-
zidenþialã. De asemenea, Preºedintele Klaus Io-
hannis apreciazã performanþele excepþionale în-
registrate pe parcursul carierei, precum ºi modul
onorabil în care ei reprezintã România, se mai
aratã în comunicat.

Sportiva Cãtãlina Ponor a cucerit, duminicã,
medalia de aur la concursul de la bârnã din ca-

drul Campionatelor Europene de Gimnasticã de
la Cluj-Napoca, probã în care Larisa Iordache a
fost medaliatã cu bronz. În vârstã de 29 de ani,
Ponor a fost notatã de arbitri cu 14,566 ºi a fost
urmatã de sportiva olandezã Eythora Thorsdot-
tir (18 ani), care a obþinut argintul dupã ce a fost
notatã cu 14,066, ºi de Larisa Iordache (20 de
ani), care a câºtigat bronzul, cu nota 13,966.

Delegaþia României a ajuns astfel la patru me-
dalii câºtigate la Campionatele Europene de Gim-
nasticã de la Cluj-Napoca, dupã ce sportivul Ma-
rian Drãgulescu a cucerit aurul la sol ºi argintul
la sãrituri.

Programele Rabla ºi Rabla Plus au fost aprobate
Conform procedurii, a doua zi

dupã publicare, va fi emisã Decizia
Preºedintelui Autoritãþii Fondului
de Mediu (AFM), prin care se va
da startul primei etape a programe-
lor: validarea producãtorilor ºi dea-
lerilor de autovehicule. Imediat
dupã încheierea contractelor cu
dealerii ºi afiºarea listei cu aceºtia,

pe site-ul AFM, Rabla clasic ºi Ra-
bla PLUS vor fi deschise popula-
þiei pentru înscrierea ºi rezervarea
locurilor.

“Estimãm cã, pânã la jumãtatea
lunii mai, populaþia poate accesa
unul dintre cele douã Programe sau,
concomitent, pe ambele. Anul aces-
ta am decis ca startul sã fie mai de-
vreme pentru cã existã o mare aº-
teptare în piaþã mai ales cã Progra-
mul din 2017 vine cu ecotichete care
pot ajunge ºi la 10.000 de euro pen-
tru maºini electrice. Vorbim de un
nivel ridicat al susþinerii achiziþiei
de astfel de autoturisme ºi compa-
rabil cu cel practicat de state euro-
pene dezvoltate. Am crescut sume-
le inclusiv pentru maºinile hibrid
electrice, de la aproximativ 1.000 de
euro, cât era anul trecut, la aproape
5.000. Cred cã aceste tipuri de ma-
ºini pot fi o soluþie bunã pentru
aglomerãrile urbane din România
pânã când vom construi o reþea de
alimentare a autovehiculelor pur
electrice”, a declarat Graþiela Gavri-
lescu, ministrul Mediului.

Prima de casare prevãzutã în Ra-
bla clasic pentru autoturisme mai

vechi de 8 ani este de 6.500 lei ºi se
acordã pentru achiziþionarea unui
autovehicul nou, care genereazã
maximum 130 g CO2/km. La aceasta
se pot adãuga un ecobonus de
1.700 lei, dacã autovehiculul nou
este hibrid, ºi un ecobonus de 1.000
lei, dacã autovehiculul nou gene-
reazã maximum 98 de g CO2/km.

Cât priveºte participarea popu-
laþiei la programul Rabla PLUS,
aceasta nu este condiþionatã de ca-
sarea ºi radierea unei maºini uzate.
Astfel, cei care vor sã-ºi achiziþio-
neze un autoturism 100% electric
pot beneficia de un ecotichet în va-
loare de 45.000 de lei iar cei care
opteazã pentru unul electric-hibrid,
pot primi un ecotichet cu o valoare
de 20.000 de lei.

De asemenea, cele douã progra-
me pot fi cumulate astfel încât o
persoanã poate beneficia atât de
ecotichetul acordat pentru achizi-
þia unui autovehicul 100% electric,
electric-hibrid, cât ºi de prima de
casare acordatã prin Rabla clasic
doar în situaþia în care beneficiarul
caseazã ºi radiazã un autoturism mai
vechi de 8 ani.
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Nãscut la Filiaºi, absolvent al
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”,
acad. prof. Irinel Popescu este una
din personalitãþile marcante ale
medicinei româneºti. A urmat Fa-
cultatea de Medicinã la Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie „Ca-
rol Davila” din Bucureºti, pe care
a absolvit-o în 1977 cu media 9.97,
ºi a fost primul clasat la „Concur-
sul de internat în specialitãþi Chi-
rurgicale” al promoþiei. Fidel me-
nirii sale de medic, a devenit cu-
noscut dupã ce a introdus trans-
plantul de ficat ca metodã terapeu-
ticã în România, în urmã cu 17 ani.

Prima intervenþie de acest tip a
realizat-o în anul 2000, dupã ce s-a

Podul suspendat peste Dunãre în
zona Brãila, inclusiv drumuri de le-
gãturã  (25 km). Documentaþia de
atribuire a fost trimisã pentru verifi-
care la ANAP, urmând ca în pe-
rioada urmãtoare sã fie publicat
anunþul în SEAP. Valoarea esti-
matã a proiectului este de apro-
ximativ 500 de milioane euro, cea
mai mare din ultimii 27 de ani,
execuþia lucrãrilor urmând sã fie
finanþatã din fonduri nerambur-
sabile, proiectul fiind cuprins în
portofoliul POIM 2014-2020.

Prof. drProf. drProf. drProf. drProf. dr. Irinel Popescu – 17 ani de la primul. Irinel Popescu – 17 ani de la primul. Irinel Popescu – 17 ani de la primul. Irinel Popescu – 17 ani de la primul. Irinel Popescu – 17 ani de la primul
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Anul 2000 este unul de referinþã pentru me-
dicina româneascã. În luna aprilie, echipa pro-
fesorului Irinel Popescu efectua prima opera-
þie reuºitã de transplant hepatic (de la un do-
nator decedat). Odatã cu salvarea de la moar-

te a lui Gheorghe Penea, profesorul Irinel Po-
pescu a introdus transplantul de ficat cã meto-
dã terapeuticã în România, trecând de la eta-
pa de pionierat la stadiul de procedeu de ruti-
nã. Sute de vieþi au fost salvate de atunci.

întors din SUA. De atunci a efec-
tuat peste 150 de transplanturi he-
patice ºi 1.500 de rezecþii hepatice.
Cunoscutul chirurg, care recent a
împlinit 64 de ani, a efectuat ºi pri-
mul transplant combinat de ficat ºi
pancreas, primul transplant combi-
nat de ficat ºi insule pancreatice ºi
primele transplante de celule stem
pentru afecþiuni ale ficatului.
De peste 30 de ani în slujba
medicinei

Dr. Irinel Popescu a salvat sute
de pacienþi cu afecþiuni grave ºi a
reuºit sã clãdeascã o prestigioasã
carierã în cercetare. Dãruirea, pro-
fesionalismul ºi succesele obþinu-

te pe plan medical i-au fost recu-
noscute lui Irinel Popescu, în mo-
mentul în care fost ales membru
corespondent al Academiei Româ-
ne (Secþia de ªtiinþe medicale). De
altfel, acad. prof. dr. Irinel Popes-
cu este preºedintele Academiei de
ªtiinþe Medicale ºi conduce Clini-
ca de Chirurgie ºi transplant He-
patic de la Institutul Clinic Fundeni.
Profesorul Irinel Popescu a avut o
contribuþie majorã la dezvoltarea
medicinei ºi, datoritã meritelor ºi
bunei reputaþii, a devenit din 2003
membru al Academiei Naþionale de
Chirurgie din Franþa ºi membru de
onoare al Academiei de ªtiinþe din
Moldova (din 2007). A primit Or-
dinul de Merit în grad de ofiþer
pentru performanþele înregistrate
de-a lungul carierei profesionale din
partea statului francez (2011) ºi a
fost decorat cu Ordinul Naþional
“Steaua României” în gradul de
Mare Ofiþer, pentru merite deose-
bite în chirurgia hepaticã ºi în
transplantul de organe – 2000. Dr.
Irinel Popescu este Doctor Hono-
ris Causa al Universitãþii de Medi-
cinã ºi Farmacie Craiova, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii „Ovi-
dius” din Constanþa, Doctor Ho-
noris Causa al UMF Cluj, profesor
de Onoare al Universitãþii „Ovi-
dius” din Constanþa ºi profesor de
Onoare al Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie din Târgu Mureº.

Povestea transplantului în
România

Transplantul de ficat pãrea sã
fie o operaþie imposibilã în Ro-
mânia în urmã cu 17 ani. Între
timp însã, la Institutul Clinic Fun-
deni s-au efectuat aproape toate
procedeele de transplant cunos-
cute – transplant cu ficat întreg
de la donator decedat, transplant
cu ficat parþial de la adult la copil
(utilizat în cazul copiilor sub 2
ani), dar ºi de la adult la adult
(utilizat mai ales în cazurile de
cancer hepatic), transplant cu fi-
cat împãrþit, cu ficat redus, trans-
plant de tip „domino”. Acest ul-
tim tip de transplant a fost efec-
tuat prima oarã în 2002, unei pa-
ciente cu hipercolesterolemie ri-
dicatã, cãreia i s-a transplantat un
ficat normal, iar ficatul acesteia

a fost transplantat unei bolnave
cu cirozã.

România ocupã locul 4 în lume
ca ratã a mortalitãþii cauzate de
afecþiunile hepatice: 44,5 decese la
suta de mii de locuitori, în condi-
þiile în care media europeanã este
de 15 decese la suta de mii de lo-
cuitori. În ultimii 15 ani, la Institu-
tul Fundeni, au fost fãcute peste
650 de transplanturi de ficat.

Transplantul hepatic este sin-
gura metodã eficientã pentru vin-
decarea persoanelor care suferã
de boli grave precum: ciroza he-
paticã decompensatã, cancerul
hepatic, insuficienþã hepaticã acu-
tã. În cazul unei persoane care
suferã de cirozã hepaticã decom-
pensatã, supravieþuirea la un an
este de doar 10%, iar cu trans-
plant ajunge la 85-90%.

RADU ILICEANU

Iunie 2017:
Lansarea procedurii de achiziþie publicã

a Drumului expres Craiova Piteºti (121 km)
Ministrul Transporturilor, Alexandru-Rãzvan Cuc,

ºi preºedintele ANAP, Bogdan Puºcaº, au avut ieri,
o întâlnire în cadrul cãreia s-au analizat condiþiile în care se
aflã în pregãtire documentaþiile de atribuire pentru lansa-
rea mai multor proceduri de achiziþie publicã. Douã dintre
aceste proiecte au fost solicitate în mod expres de doi mari
investitori auto: Ford ºi Renault. Este vorba de Drumul
expres Craiova-Piteºti ºi Autostrada Piteºti-Sibiu.

 Drum expres Craiova Pi-
teºti (121 km) – lansarea procedu-
rii de achiziþie publicã este estimatã
pentru iunie 2017. Centura de Sud

a municipiului Bucureºti – Inelul 0
(50 km) – lansarea procedurii de
achiziþie publicã este estimatã pen-
tru iulie-august 2017. Autostrada
Sibiu-Piteºti – Secþiunea 1 – Sibiu
– Boiþa (14,1 km) – lansarea pro-
cedurii de achiziþie publicã este es-
timatã pentru iunie-iulie 2017 ºi Au-
tostrada Sibiu-Piteºti – Secþiunea
5 – Curtea de Argeº – Piteºti (30,3
km) – lansarea procedurii de achi-
ziþie publicã este estimatã pentru iu-
nie-iulie 2017. Autostrada Braºov
– Tg. Mureº – Cluj – Oradea Secþi-

unea 3C: Suplacu de Barcãu –
Borº (km 4+200 – km 64+450)
60,2 km – lansarea procedurii
de achiziþie publicã este estima-
tã pentru iulie-august 2017.

De asemenea, în data de 22
aprilie 2017 a fost publicat în
SEAP contractul pentru proiec-
tarea ºi execuþia Proiectului Va-
rianta de Ocolire Timiºoara

Sud, care prevede execuþia a 25,690
km de drum naþional la standarde
europene. Termenul limitã de eva-
luare a ofertelor este iulie 2017. Pe
lângã beneficiile locale, varianta de

ocolire Timiºoara Sud are ca prin-
cipal scop fluidizarea traficului in-
tern ºi internaþional care intrã în þarã
prin zona Stamora Moraviþa.

MARGA BULUGEAN
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj i-au trimis în
judecatã pe fraþii Luigi ºi Gabriel
Teodorescu, pentru crima din
noaptea de 5 spre 6 decembrie
2016, din Craioviþa Nouã, în sar-
cina fiecãruia fiind reþinutã infracþi-
unea de omor, la care se adaugã
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice. Faþã de
Luigi Teodorescu se începuse ur-
mãrirea penalã pentru compli-
citate la omor, însã procurorii,
în baza probelor strânse, au
hotãrât sã-i schimbe încadra-
rea juridicã a faptei, reþinând ºi
la el infracþiunea de omor, la
care a fost coautor.

Potrivit rechizitoriului întoc-
mit în cauzã, Luigi Teodores-
cu ºi Antoni-Ionuþ Fieraru zis
„Mârlici” se cunoºteau din ve-
dere de mai mulþi ani, perioadã
în care nu au avut conflicte
notabile. La începutul lunii de-
cembrie 2016, Luigi ar fi luat
legãtura prin intermediul reþelelor
de socializare cu „Bianca”, tânãrã
ce ar fi avut o relaþie cu Antoni-
Ionuþ Fieraru, fapt care l-a deran-
jat pe acesta din urmã.

Gabriel Teodorescu avea
douã cuþite la el

În seara de 5 decembrie 2016,
Fieraru l-a sunat pe Luigi Teodo-
rescu pentru a-i reproºa atitudinea
sa faþã de „Bianca”, iar discuþiile
au degenerat, cei doi adresându-ºi
reciproc injurii. În acest context,

Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, marþi searã, în jurul orei
20.45, poliþiºti din cadrul Poliþiei
oraº Filiaºi, aflaþi în executarea atri-
buþiilor de serviciu pe bulevardul
„Racoþeanu” din localitate, au con-
statat faptul cã, din direcþia Craio-
va, un autoturism Seat circula cu

A minþit cã i-a fost furatã maºina cu care a provocat
o tamponare când fugea de poliþiºti

A „dat” în radar cu 117 km/h, nu a oprit la semnalele
poliþiºtilor din Filiaºi ºi, în timp ce gonea ca sã scape de ei,
a lovit o maºinã parcatã. ªi-a abandonat autoturismul,
apoi a sunat la Poliþie susþinând cã i-a fost furatã maºina.
Aºa a încercat sã scape de rãspundere, marþi searã, un
tânãr de 21 de ani, din comuna doljeanã Scãeºti. „Mane-
vra” sa nu a funcþionat însã, astfel cã poliþiºtii au stabilit
adevãrul, i-au întocmit dosar penal pentru inducere în
eroare a organelor judiciare ºi l-au amendat cu 1.305 lei.

viteza de 117 km/h. Poliþiºtii au
efectuat semnal de oprire, însã
conducãtorul auto nu s-a confor-
mat, continuându-ºi deplasarea pe
strada „13 Septembrie”, unde, pe
fondul neadaptãrii vitezei de depla-
sare, a lovit un autoturism parcat.

 Conducãtorul auto a abando-
nat autoturismul la faþa locului ºi

a fugit. În aceeaºi searã, la ora
21.40, Ionuþ Baciu, de 21 de ani,
din localitatea Scãieºti, a sunat la
112 anunþând cã i-a fost sustras
autoturismul Seat din faþa locuin-
þei, fiind vorba, de fapt, despre au-
toturism implicat cu puþin timp
înainte în tamponare. „Din cerce-
tãrile efectuate de poliþiºtii dol-
jeni s-a stabilit cã tânãrul de 21
de ani a fost la volanul autotu-
rismului în momentul când a fost
depistat încãlcând regimul legal
de vitezã, fiind, totodatã, vino-
vat ºi de avarierea autoturismu-
lui parcat, iar fapta de furt sesi-
zatã este nerealã. În cauzã s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de induce-

re în eroare a organelor judicia-
re”, a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Mai mult, pentru depãºirea vi-
tezei oamenii legii i-au reþinut per-

misul de conducere pentru 90 de
zile ºi, pentru cã nu avea nici RCA,
i-au aplicat o amendã totalã de
1.305 lei ºi i-au reþinut certificatul
ºi plãcuþele cu numãrul de înma-
triculare al autoturismului.

Fraþii Teodorescu, coautori la omorul din Craioviþa Nouã

Au fost trimiºi în judecatã ºiAu fost trimiºi în judecatã ºiAu fost trimiºi în judecatã ºiAu fost trimiºi în judecatã ºiAu fost trimiºi în judecatã ºi menþinuþi menþinuþi menþinuþi menþinuþi menþinuþi
în arest preventivîn arest preventivîn arest preventivîn arest preventivîn arest preventiv

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23,
respectiv 20 de ani, din Craiova, arestaþi pen-
tru omor, în cazul tânãrului înjunghiat mortal în
cartierul craiovean Craioviþa Nouã, rãmân încã
30 de zile în spatele gratiilor. Magistraþii Tribu-
nalului Dolj le-au prelungit, marþi, 25 aprilie a.c.,
arestarea preventivã. Procurorii Parchetului de

pe lângã Tribunalul Dolj i-au trimis în judecatã
pe cei doi inculpaþi, ambii fiind acuzaþi de omor,
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi au stabilit cã Gabriel Teodores-
cu a plecat de acasã cu douã cuþite la el, pentru
întâlnirea cu victima. Dosarul se aflã în camera
preliminarã la Tribunalul Dolj.

victima a insistat sã se întâlneascã
cu Luigi pentru a tranºa acest di-
ferend. Fiecare ºi-a luat „întãriri”,
mai mulþi prieteni ºi rude, cele douã
grupuri ajungând în dreptul Poºtei
din Craioviþa Nouã cu mai multe
maºini, în jurul orei 1.45 – 2.00.
Culmea, primul care a fost agresat
a fost un amic al lui Fieraru, Emil
Lupean zis „Mandatar”, care îi
cunoºtea pe fraþii Teodorescu.

«Imediat, dintre autoturisme-
le BMW Seria 7 ºi Audi A7 s-a
apropiat inculpatul Teodorescu
Gabriel, care avea în mânã un
cuþit de panoplie cu lama de
aproximativ 40 cm cu mânerul
cãruia i-a aplicat persoanei vã-
tãmate Lupean Emil zis „Man-
datar” o loviturã în zona capu-
lui, provocând ruperea lamei de
mânerul de plastic, context în
care s-a manifestat vocal, stri-
gând “Muriþi! Muriþi!”», au re-
þinut procurorii în rechizitoriu.

Fiind surprinºi de acþiunea vio-
lentã a lui Gabriel Teodorescu, o
parte dintre tineri au fugit, conco-
mitent fiind lovit ºi Antoni Ionuþ Fie-
raru (cel mai probabil cu mânerul
de la cuþitul de panoplie). Tânãrul a
fugit cãtre bulevardul Tineretului,
însã a virat cãtre dreapta, în direc-
þia opusã celei în care fugiserã mem-
brii grupului sãu, urmãrit îndeaproa-
pe de fraþii Teodorescu. L-au prins

când a ajuns lângã gardul des-
pãrþitor dintre benzile de circu-
laþie ale bulevardului Tineretu-
lui ºi au început sã-l loveascã
simultan, Fieraru apãrându-se
cu braþele.

 ªi-a pierdut ºi ochelarii,
astfel cã, mai spun ancheta-
torii, „profitând de starea de
vulnerabilitate ºi imposibili-
tatea de ripostã în care se afla
acesta, fiind flancat ºi imobi-
lizat de inculpatul Teodores-
cu Luigi, inculpatul Teodores-
cu Gabriel i-a aplicat victi-

mei cel puþin douã lovituri cu un
al doilea cuþit pe care îl avea asu-
pra sa (având lama rabatabilã de
aproximativ 18 cm lungime ºi 3 cm
lãþime), dintre care una în zona cer-
vicalã anterioarã, care i-a secþio-
nat douã artere sanguine majore,
cauzându-i leziuni traumatice care
i-au produs în scurt timp decesul”.

Arma crimei au ascuns-o
în Drãgãºani

Cei doi fraþi au plecat cu un
BMW de la faþa locului, abando-

nând victima în stradã, au lãsat
maºina în Craioviþa Nouã ºi l-au
rugat pe un unchi sã-i ducã cu o
altã maºinã, Dacia Logan, în Drã-
gãºani, judeþul Vâlcea, unde locuia
o altã rudã. Acolo au ascuns cuþi-
tul (disimulat într-o pungã din plas-
tic) folosit la uciderea lui Fieraru
ºi au revenit în Craiova, unde au
fost prinºi de poliþiºti în cursul se-
rii de 6 decembrie. Au fost duºi la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, audiaþi ºi reþinuþi pentru 24
de ore, iar o zi mai târziu au fost
arestaþi preventiv.

Cealaltã victimã, Emil Lupean, a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a primit în-
grijiri medicale, declarând medicilor
în mod nereal faptul cã ar fi cãzut în
gospodãrie ºi s-ar fi lovit la cap.

Medicii legiºti au stabilit cã
„moartea numitului Fieraru An-
toni-Ionuþ a fost violentã; ea s-a
datorat hemoragiei externe, urma-
re a unei plãgi înþepat-tãiate pe-
netrante în regiunea cervicalã an-
terioarã cu secþiune de vase mari
ale gâtului; leziunile de violenþã
s-au putut produce prin lovire cu
obiect tãietor-înþepãtor (...) sân-
gele nu conþine alcool etilic”.

Cât despre tânãrul rãnit, medi-
cii de la IML Craiova au precizat
cã ”numitul Lupean Emil prezintã

o leziune traumaticã ce poate data
din 06.12.2016;  a putut fi produ-
sã prin lovire cu corp dur; necesi-
tã 8-9 zile de îngrijiri medicale de
la data producerii leziunilor; le-
ziunea traumaticã nu a pus în pri-
mejdie viaþa victimei”. Ulterior, s-
a solicitat Institutului Naþional de
Criminalisticã – Serviciul de Bio-
criminalisticã Bucureºti întocmirea
unei expertize genetice judiciare
asupra cuþitului folosit la comite-
rea faptei de omor, stabilindu-se cã
prezintã urmele biologice ale incul-
paþilor ºi victimei.

Dosarul s-a înregistrat la sfâr-
ºitul lunii martie pe rolul Tribuna-
lului Dolj, intrând în camera preli-
minarã, iar marþi, 25 aprilie a.c.,
instanþa a menþinut mãsura arestã-
rii preventive faþã de cei doi incul-
paþi: „Menþine mãsura arestului
preventiv cu privire la inculpaþii
Teodorescu Luigi ºi Teodorescu
Gabriel, mãsurã dispusã prin în-
cheierea nr. 305 din data de
07.12.2016 a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tri-
bunalului Dolj. Cheltuielile judi-
ciare rãmân în sarcina statului. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la comunicare. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu, azi,
25.04.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.
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Flavius Sirop a spus cã aleºii
locali ai PNL nu vor vota recti-
ficarea bugetarã, supusã votului
în ºedinþa ordinarã de astãzi, pe
motiv cã banii alocaþi investiþii-
lor sunt, în continuare, la fel de
puþini. „Consilierii PNL nu vor
vota rectificarea, care nu aduce
o pondere semnificativã între
investiþii ºi cheltuieli. 85% din
banii Craiovei se duc la cheltu-
ieli ºi doar 15% se duc în inves-
tiþii. Dacã aºa plecãm cu buge-
tul, în anii viitori vom culege ce
am semãnat”, a declarat Flavius
Sirop.

Plecând de la un alt proiect de
hotãrâre, nr. 10, privind modifi-
carea organigramei ºi statului de
funcþii ale Direcþiei Publice Co-
munitare de Asistenþã Socialã a
Municipiului Craiova, pe anul
2017, consilierul PNL a acuzat
autoritãþile de „politizarea exce-
sivã a administraþiei”. „Posturi se
pregãtesc, cel mai probabil, pen-
tru clientela politicã la Direcþia
de Asistenþã Socialã.  Pânã
acum, au fost 46 de angajaþi ºi,
dintr-odatã, este nevoie de 85,
doar pentru cã ordonanþa care
reglementeazã aparatul adminis-
trativ local prevede o excepþie
exact pe filiera aceasta de asis-
tenþã socialã. Actuala adminis-
traþie a gãsit aceastã chichiþã ca
sã mai înfiinþeze niºte posturi
care vor fi, probabil, ocupate
prin concursuri de împrejurãri”,
a spus Flavius Sirop, care a

Actualul primar interimar al Cra-
iovei, Mihail Genoiu, va fi candi-
datul PSD la alegerile pentru func-
þia de primar al municipiului. Can-
didatura sa este, de acum, oficia-
lã, fiind anunþatã, ieri, de preºe-
dintele social-democraþilor doljeni,
Claudiu Manda. „Astãzi ne-am în-
tâlnit cu preºedintele Liviu Drag-
nea. Concluziile discuþiei au fost
cã echipa de parlamentari rãmâne
neschimbatã pentru a continua im-
plementarea programului de gu-
vernare ºi proiectele de interes re-
gional, cum ar fi construirea dru-
mului expres în regim de autostra-
da Craiova-Piteºti ºi a spitalului re-
gional, iar Mihai Genoiu rãmâne
sã ducã la îndeplinire proiectele
asumate la nivelul administraþiei
locale craiovene. Mihail Genoiu
devine, astfel, candidatul PSD
pentru funcþia de primar al mu-
nicipiului Craiova, având ca ob-

Mihail Genoiu, candidatul PSD pentru Primãria Craiova
iectiv continuarea proiectelor va-
lidate de votul din iunie 2016,
împreuna cu echipa de consilieri
locali PSD. Mult succes, Mihai!
Sunt sigur cã ai capacitatea ºi
voinþa de a îndeplini aºteptãrile
craiovenilor! Suntem alãturi de
tine!”, a postat Claudiu Manda,
pe pagina sa de Facebook.

Iniþial, pentru funcþia de primar
al Craiovei, au fost nominalizate
trei persoane: preºedintele PSD
Dolj, senatorul Claudiu Manda, se-
natorul Radu Preda ºi Mihail Ge-
noiu. Cele trei propuneri au fost
fãcute de preºedintele PSD Cra-
iova, ministrul Lia Olguþa Vasiles-
cu, însã decizia finalã a aparþinut
preºedintelui partidului, Liviu
Dragnea. De menþionat cã liderul
social-democraþilor doljeni, Clau-
diu Manda, s-a retras mai înainte
de a se anunþa persoana desem-
natã sã intre în cursã.

Pânã la aceastã datã, se ºtie
cã Mihail Genoiu îl va avea ca
principal competitor pe senato-
rul Mario Ovidiu Oprea, acesta
fiind desemnat candidatul oficial
al PNL Dolj. Un alt posibil can-
didat ar putea fi avocatul Lucian
Sãuleanu, preºedintele Baroului
Dolj, din postura de indepen-
dent.  Postul a fost vacantat în
urma demisiei fostului primar,
Lia Olguþa Vasilescu, care a fost
desemnatã ministru al Muncii ºi
Justiþiei Sociale.

Alegerile locale parþiale pentru
funcþia de primar al Craiovei vor
avea loc pe data de 11 iunie. Cam-
pania electoralã va dura douã sãp-
tãmâni, urmând sã înceapã pe data
de 27 mai ºi sã se încheie pe 10
iunie. Concomitent, în toatã þara,
se vor desfãºura alegeri în 49 de
localitãþi. În Dolj, pe lângã muni-
cipiul Craiova, sunt aºteptaþi la

urne ºi locuitorii comunei Iºalni-
þa, dupã ce fostul primar, Ovidiu
Flori, a fost desemnat secretar de

stat în Ministerul Transporturilor
al Guvernului Grindeanu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Consilierii locali PNL Marian Vasile, Fla-
vius Sirop ºi Doru Câplea au organizat, ieri,
o conferinþã de presã, la sediul partidului, în
care au fãcut referiri la câteva puncte care
se aflã pe ordinea de zi a ºedinþei CLM Cra-
iova de astãzi ºi pe care le considerã cã au
probleme ºi nu pot fi votate. Cea mai amplã
discuþie s-a purtat însã pe subiectul Eco Sud,

liberalii solicitându-i administratorului depo-
zitului de la Mofleni sã renunþe la comunica-
rea prin publireportaje ºi comunicate de presã
ºi sã accepte, în schimb, un dialog direct, care
sã fie purtat în cadrul ºedinþelor pe comisii
ale CLM Craiova. Liberalii au anunþat cã vor
cere, astãzi, autoritãþilor locale mai multe
lãmuriri verbale, dar ºi pe cale scrisã.

menþionat cã PNL nu va vota
nici acest proiect de hotãrâre.
  Liberalii au amendamente

la proiectul privind
ridicarea maºinilor

Un alt treilea proiect care va
fi amendat de consilierii PNL
este ºi punctul nr.7 privind ridi-
carea maºinilor. Liberalii au
anunþat cã vor veni cu câteva
amendamente pe care le vor pro-
pune autoritãþilor. „S-a votat un
regulament nou prin care se pro-
punea înfiinþarea de parcãri plã-
tite prin SMS ºi nu s-au înfiinþat
pânã acum, dar ne apucãm sã
ridicãm maºinile. Hai sã termi-
nãm ce am început, sã înfiinþãm
acele parcãri ºi sã avem grijã cã
sunt locuri de parcare pentru
toatã lumea ºi abia dupã aceea
sã ne apucãm sã ridicãm maºini.
Mai ales în niºte condiþii discu-
tabile”. În opinia liberalilor dol-
jeni, douã articole ale regulamen-
tului – articolele 11 ºi 15 – tre-
buie sã fie îmbunãtãþite.

Este ºi un punct pe ordinea
de zi cu care consilierii PNL sunt
de acord, ºi anume cel care vi-
zeazã scoaterea la vânzare a lo-
cuinþelor ANL cãtre chiriaºii lor.
„În toamnã, consilierii PNL au
propus sã fie scoase la vânzare
locuinþele ANL ºi, iatã, dupã
multe luni de gândire, apare
punctul pe ordinea de zi. Ne bu-
curãm ºi îl vom vota”, a preci-
zat Sirop.

PNL Dolj: „Eco Sud sã termine
cu acest bâlci!”

Consilierul municipal Marian
Vasile a expus poziþia PNL faþã
de scandalul gunoiului. Libera-
lul a spus cã locuitorii Craiovei
sunt „oarecum îngrijoraþi” de
criza gunoaielor ºi situaþia aceas-
ta a fost cauzatã de modul în
care s-a derulat dialogul între
autoritãþi ºi firma Eco Sud, ad-
ministratorul depozitului de de-
ºeuri. Marian Vasile a fãcut apoi
un apel public cãtre Eco Sud sã
vinã la discuþii, dar într-un ca-
dru organizat, la ºedinþele de
comisii ale CLM Craiova. „În fie-
care zi citim în presã cã noi,
CLM Craiova, am avea un dia-
log cu aceastã societate, dar noi
am ajuns sã fim informaþi din
spaþiul public. Facem un apel, pe
aceastã cale, cãtre Eco Sud sã
termine cu acest bâlci! Dialogul
cu instituþia CL nu se face prin
publireportaj, prin comunicate de
presã. Dacã dânºii, într-adevãr,
vor binele oraºului ºi al craio-
venilor, sã vinã la discuþii cu noi.
Îi aºteptãm cu drag în cadrul
ºedinþelor comisiilor de speciali-
tate. Acolo dânºii îºi pot expune
punctul de vedere, avem ºi apa-
ratul administrativ ºi vom decide
legalitatea, oportunitatea solicitã-
rilor dânºilor. Aceste comunicãri
în spaþiul public nu fac bine ni-
mãnui ºi nu duc la nici un rezul-
tat”, a declarat Marian Vasile.

„Incompetenþi” ºi „iresponsabili”
Consilierul PNL Marian Vasi-

le a lansat ºi un atac politic la
adresa consil ieri lor  PSD ºi
ALDE, care deþin majoritatea în
CLM Craiova. El i-a acuzat pe
aceºtia de incompetenþã în rezol-
varea problemei Eco Sud.
„Vreau sã fac un apel ºi cãtre
consilierii PSD sã scoatã capul
din pãmânt, cã nu sunt struþi,
sunt consilieri locali, ºi sã dea
dovadã de responsabilitate. Sã
tratãm împreunã aceastã proble-
mã. Consilierii PSD trebuie sã se
implice mai mult în viaþa comu-
nitãþii pentru cã, asta este, ora-
ºul este pe umerii lor. Avem ºan-
tiere ºi proiecte neterminate, iar
toate aceste probleme trebuie
rezolvate de majoritatea PSD ºi
ALDE din CL. Sã fie mai bãrbaþi
ºi mai responsabili – care de o
jumãtate de an sunt incompetenþi
ºi iresponsabili – sã se implice în
problemele oraºului, iar zilele ur-
mãtoare sã luãm împreunã o de-
cizie”, a spus Marin Vasile.
Colectarea selectivã, soluþia
avansatã de PNL Dolj

În opinia consilierilor PNL,
existã o soluþie pe care autoritã-
þile o au la îndemânã pentru a ieºi

din acest scandal. Este vorba de
colectarea selectivã pe care Pri-
mãria Craiova ar putea sã o de-
mareze, pe cheltuialã proprie.
„Este foarte simplã soluþia: Pri-
mãria Craiova, prin SC Salubri-
tate, trebuie sã investeascã în co-
lectarea selectivã ºi reciclarea
deºeurilor. Astfel încât noi sã du-
cem la groapa de gunoi de la
Mofleni o cantitate redusã de de-
ºeuri. Factura emisã de Eco Sud
va fi mai micã ºi, automat, fac-
turile pe care SC Salubritate le
dã craiovenilor, sã fie mai mici.
Aceasta este soluþia. Suntem în
2017, trebuie sã ne poziþionãm
ca un oraº verde. ªi Primãria
Craiova are foarte mulþi bani, dar
bugetul nu este gestionat aºa
cum trebuie”, a menþionat con-
silierul PNL. Marian Vasile a pre-
cizat cã propunerea de a se aºe-
za împreunã la masa dialogului
va fi adresatã consilierilor PSD
direct ºi astãzi, în ºedinþa CL,
plecând de la ultimul punct de
hotãrâre care priveºte o infor-
mare cu privire la executarea
contractului de asociere nr.17/
2002 încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi
S.C. Eco Sud S.A.

MARGA BULUGEAN ºi
LAURA MOÞÎRLICHE
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 Examenul de Definitivat din
acest an avut câteva noutãþi. Pri-
ma este cea referitoare la perioa-
da de susþinere – acum,  în apri-
lie, faþã  de august, în anii prece-
denþi. Un alt domeniu în  premie-
rã ar fi cel al prezentãrii portofo-
liului, iar altul s-a referit la  posi-
bilitatea de susþinere a concursu-
lui ºi de cei care au „picat” de trei
ori, cu condiþia  achitãrii unei taxe
(trei  cazuri de  acest fel în Dolj).

Participanþii trebuie sã  urmeze, în perioada 24  aprilie –
28  mai 2017, trainingul  online gratuit  de educaþie financia-

„Sparge Cercul – Set instru-
mente de învãþare activã” este o
platformã web în care se gãsesc
conþinuturi  ºi  studii de  caz sem-
nificative privind justiþia în  intere-
sul copilului. Informaþiile  sunt ac-
cesibile  ºi gratuite. Toate materia-
lele din platforma  amintitã  au  fost
produse  prin activitãþi participati-
ve,  implicând  tineri care au  ex-
perimentat proceduri judiciare ºi

Membrii Consorþiului „Univer-
sitaria” (Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi, Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea din Bucureºti, Univer-
sitatea de Vest din Timiºoara ºi
Academia de Studii Economice din
Bucureºti) atrag atenþia asupra
unor derapaje existente la nivel na-
þional cu privire la câteva situaþii
cu impact major asupra învãþã-
mântului superior ºi cercetãrii din
România.

“Conducerile celor cinci univer-
sitãþi solicitã Ministerului Educa-
þiei Naþionale asigurarea unui pro-
ces riguros de evaluare a ºcolilor
doctorale, bazat pe o metodologie
robustã. Consorþiul „Universitaria”
considerã necesarã implicarea ne-
condiþionatã a reprezentanþilor sãi
în elaborarea metodologiei de eva-
luare a ºcolilor doctorale, astfel
încât sã se asigure atât mecanis-
mul transparenþei ºi al consultãrii
publice, cât ºi valoarea adãugatã
certã, pe care universitãþile mem-
bre ale Consorþiului „Universitaria”
o pot oferi”, reiese dintr-un comu-
nicat de presã trimis de Universi-
tatea din Bucureºti.

Universitãþile au solicitat Consi-
liului Naþional al Rectorilor depoliti-
zarea acestei structuri. “Membrii
Consorþiului „Universitaria” solici-

Peste 65%, rata de promovabilitate la DefinitivatPeste 65%, rata de promovabilitate la DefinitivatPeste 65%, rata de promovabilitate la DefinitivatPeste 65%, rata de promovabilitate la DefinitivatPeste 65%, rata de promovabilitate la Definitivat
Zilele  trecute a  avut  loc examenul de Definitivat,

iar rezultatele preliminarii  au  fost  afiºate, procentul
de promovabilitate – vorbind de Dolj – fiind de
65,76%, media minimã de admitere fiind 8,00.

Conform celor precizate de
prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, au fost
validate 138 de dosare, iar la pro-
ba propriu-zisã s-au consemnat
cinci absenþe ºi 22 de retrageri,
acestea din urmã în termenul de
maximum trei ore, pentru a nu se
consemna nepromovarea. Din cei
care ºi-au prezentat lucrarea, 73
au  obþinut peste 7,15. Nu a fost

obþinutã nicio notã maximã, dar
au fost înregistrate 14 note peste
9,00,  trei  dintre acestea fiind la
învãþãmântul preºcolar ºi douã la
cel primar. Au fost semnalate ºi
cazuri de  cadre didactice cu o ve-
chime mai  mare de patru ani,
care, nici de aceastã datã, nu  au
reuºit sã promoveze.

Cei mai mulþi dintre „picaþi” au
fost de la Educaþie fizicã ºi sport.
De asemenea, la Educaþie muzica-
lã ºi Fizicã s-a înregistrat „zero”.
Cei care au promovat examenul
vor avea drept de practicã ºi de
înscriere pentru obþinerea celorlalte
grade didactice. Profesorii care au
promovat concursul ºi ocupã

posturi vacante se pot  înscrie ºi la
titularizare. Deocamdatã sunt re-
zultatele preliminarii, totalul urmând

sã fie cunoscut dupã verificarea
contestaþiilor.

CRISTI PÃTRU

Competiþie naþionalã de educaþie financiarã pentru elevi

Cinci mari universitãþi din þarã cer evaluarea
ºcolilor doctorale printr-un proces riguros

Universitãþile „Alexandru Ioan Cuza”, „Babeº-Bolyai”,
Universitatea din Bucureºti, Universitatea de Vest din

Timiºoara ºi ASE cer Ministerului Educaþiei asigurarea unui
proces riguros de evaluare a ºcolilor doctorale, solicitând ºi

depolitizarea Consiliul Naþional al Rectorilor.

tã public CNR depolitizarea condu-
cerii acestei structuri, astfel încât
Consiliul sã fie reprezentantul ex-
clusiv al mediului universitar româ-
nesc, departe de influenþe de natu-
rã politicã. Nu în ultimul rând, mem-
brii Consorþiul „Universitaria” soli-
citã modificarea procedurilor de
adoptare a hotãrârilor CNR prin lua-
rea în considerare a ponderii fiecã-
rei universitãþi în funcþie de numã-
rul de cadre didactice, studenþi ºi
de activitatea de cercetare. Ca ata-
re, Consorþiul „Universitaria” con-
siderã necesar un demers rapid în
acest sens, dupã care, cele cinci
universitãþi, poate decide revenirea
în structura Consiliului Naþional al
Rectorilor”, reiese din comunicatul
Universitãþii din Bucureºti.

În ceea ce priveºte finanþarea
sistemului de stat, conducerile ce-
lor cinci universitãþi explicã faptul
cã, din cauza subfinanþãrii sistemu-
lui de educaþie, România ar avea
de suferit pe plan internaþional. “Re-
centa alocare a locurilor bugetate
pentru admiterea la licenþã 2017 a
dezavantajat unii membri ai Con-
sorþiului „Universitaria”, care con-
siderã cã nu existã justificare pen-
tru aceastã decizie arbitrarã a Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale”, se
aratã în comunicatul instituþiei.

(Mediafax)

Elevii  de  liceu,  dar  ºi  absolvenþi, profesori,
pãrinþi ºi alþi  susþinãtori  ai unitãþilor de învãþãmânt
pot câºtiga finanþãri pentru  ºcolile lor. A V-a ediþie a
competiþiei  naþionale de educaþie  financiarã
„Bani  pentru ºcoala ta” aduce pânã  la 10.000
de euro pentru liceele din România.

învãþãmânt cu cel  mai  mare  numãr de susþinãtori va
beneficia de un  premiu constând  într-o sumã egalã cu
numãrul acestora, în limita a 10.000 de euro. De aseme-
nea, vor  primi premii ºi  primele  trei  ºcoli  care vor
atrage primii 1.000 de susþinãtori, fiecare. Premiile vor fi
folosite  exclusiv pentru  medernizarea ºcolilor, dotarea
laboratoarelor, a claselor, achiziþia de echipamente sau de
resurse educaþionale.

Validarea instituþiilor de învãþãmânt câºtigãtoare va avea
loc în perioada 29-31 mai 2017. Competiþia „Bani pentru ºcoala
ta” este organizatã de „Junior Achievement România” ºi face
parte dintr-un program naþional de educaþie financiarã ce îºi
propune formarea abilitãþilor de a administra  eficient  resur-
sele  financiare ºi de  a lua decizii responsabile.

CRISTI  PÃTRU

rã – modulele „BaniIQ” ºi „Banii pe net” – disponibil  pe site-
ul competiþiei – www.banipentruscoalata.ro. Fiecare liceu
este înregistrat automat în concurs, odatã cu înscrierea în
pregãtirea elevilor ºi a susþinãtorilor sãi ºi acumuleazã EURO
puncte pentru fiecare persoanã care urmeazã modulele onli-
ne ºi completeazã textul de verificare a cunoºtinþelor.

Sãptãmânal, pe site-ul oficial  va fi  anunþat  clasamen-
tul intermediar  al liceelor aflate în  disputã.  Instituþia de

„Sparge  cercul” – justiþie în interesul copilului
Specialiºti din domeniul educaþiei, protecþiei copilului

ºi justiþiei juvenile, dar ºi tineri între 12 ºi 18 ani au la
dispoziþie, de acum, un instrument care are ca scop promova-
rea drepturilor copilului aflat în diverse proceduri judiciare.

profesioniºti care  lucreazã în spe-
cialitate juridicã juvenilã. Procesul
a fost realizat în patru þãri: Româ-
nia, Cipru, Italia ºi Spania.

Scopul folosirii setului de instru-
mente este acela de a creºte gra-
dul de conºtientizare  a tinerilor, cu
privire la drepturile lor, în cadrul
procedurilor judiciare ºi de a îm-
bunãtãþi abilitãþile profesioniºtilor
care lucreazã cu tinerii  în context

formal ºi non-formal, cum ar fi li-
cee, ºcoli profesionale, centre de
formare, centre de recreere, cur-
suri de formare. În scopul promo-
vãrii proiectului la nivel european,
pe 2 mai va avea loc, la Parlamen-
tul European, întâlnirea de pre-
zentare a rezultatului proiectului,
care a fost cofinanþat de Uniunea
Europeanã, prin intermediului Di-
rectoratului General de Justiþie.
Vorfi  fãcute ºi recomandãri Par-
lamentului European, pentru îm-
bunãtãþirea Ghidului privind
Justiþia în Interesul Copilului.

CRISTI PÃTRU
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MIRCEA CANÞÃR

S-a spus cam totul în volumul oma-
gial alcãtuit ºi îngrijit de universitarii
Constantin Dinulescu ºi Eugen Petres-
cu, dedicat istoricului craiovean Cio-
botea Dinicã, la frumoasa aniversare.
Manifestarea editorialã este anunþatã a
se desfãºura astãzi (ora 11.00), într-
un cadru academic, în clãdirea cen-
tralã a Universitãþii din Craiova. A rein-
terpreta ceea ce au aºezat pe hârtie toþi
cei care l-au cunoscut îndeaproape, fie
ca muzeograf la Muzeul Olteniei, fie
ca cercetãtor ºtiinþific al Institutului de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolã-
escu Plopºor, fie la catedra de specia-
litate a Facultãþii de Istorie a Universi-
tãþii din Craiova, nu pare un gest din
cale-afarã de inspirat. Chiar într-un
demers de facturã emoþionalã, ca cel
de faþã. Suntem în faþa unui intelec-
tual de þinutã, cu un contur bine defi-
nit profesional. ªi un drum în viaþã,
început ca dascãl, la ªcoala Generalã,
din Secu, animat de tainele istoriei. Cu
un doctorat în istorie, la Universitatea
din Bucureºti, sub conducerea acade-

micianului Dinu C. Giurescu, ºi nume-
roase lucrãri proprii sau în colabora-
re, unele rãsplãtite prin premiul „Ni-
colae Bãlcescu” al Academiei Române
pentru „Istoria moºnenilor”, Premiul
„Gheorghe Brãtianu” al Societãþii de
ºtiinþe istorice din România pentru lu-
crarea „Structuri sociale pe Valea
Drâncei-Mehedinþi”, Premiul „Nicolae
Iorga” al societãþii de ºtiinþe istorice
din România pentru lucrarea „Politica
imperiului þarist la Dunãrea de jos
(1711-1878)”, cu privire specialã la
zona Olteniei. Nu vom enumera toate
titlurile de lucrãri ºi, în context, toate
distincþiile primite. Lecturându-i însã
nu puþine dintre acestea, cu precãde-
re o serie de monografii de sine stãtã-
toare a unor localitãþi doljene, dar ºi
istoria „Domeniului Coroanei” de la
Segarcea – captivantã cercetare –,
vom exercita un „drept de preemþiu-
ne”, afirmând cã, aidoma unui miner
de suprafaþã, istoricul Ciobotea Dini-
cã a cotrobãit prin arhive îngãlbenite
de vremuri, scoþând la luminã realitãþi

neºtiute de pe aceste meleaguri – mi-
crozone istorice –, potenþând eforturi
creative, spiritul de echipã, însuºirea
unei culturi istorice. N-am ºtiut, de
pildã, multe lucruri despre istoria Uni-
versitãþii din Craiova, care anul trecut
a împlinit o jumãtate de secol de exis-
tenþã, în forma actualã, adicã în titu-
latura de dupã 1966. Dupã cum nu am
ºtiut despre diligenþele unor foºti pri-
mari ai Craiovei, ca de pildã Constan-
tin Potârcã (1929-1930) ºi dr. Zeno
Vasilescu (1944-1947), pentru reface-
rea Mitropoliei Olteniei la Craiova. Ca
ºi despre aportul lui Petru Groza, pe
vremea când era prim-ministru, la cre-
area Universitãþii din Craiova (1947)
ºi Mitropoliei Olteniei (1949), în
schimbul susþinerii la alegerile din no-
iembrie 1946. Cum în astfel de mo-
mente cuvintele nu sunt suficiente pen-
tru a exprima tot ce simþim, nu putem
decât conchide astfel: drum drept ºi
luminã ºi sã vã dea Domnul tot ce
doriþi, domnule profesor Ciobotea
Dinicã!

Originar din Essex, lângã Lon-
dra, dupã o perioadã petrecutã în
Þara Galilor Christopher Petrie s-
a stabilit la Londra, unde trãieºte ºi
în prezent, personalitatea sa crea-
toare definindu-se prin armonioasa
sintezã a celor douã tipuri de cul-
turi în care a crescut ºi a evoluat
profesional. Cãlãtor pasionat, aspi-
rã la trãirea unor experienþe cultu-
rale unice, specifice diverselor re-
giuni etnografice din Europa, în
special. Pe parcursul activitãþii sale
de dirijor ºi de compozitor, Chris-
topher Petrie a colaborat cu unele
dintre cele mai prestigioase ansam-
bluri instrumentale europene.

ªi-a definitivat studiile de spe-
cialitate la Royal Welsh College of

Concert simfonic de galã, dedicat aniversãrii a 70 de ani
de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”

Zilele Muzicale Aniversare ale Filarmonicii „Oltenia”
(21-28 aprilie), prin care instituþia sãrbãtoreºte împlinirea
a 70 de ani de la înfiinþarea Orchestrei, prin decret regal,
la 17 aprilie 1947, se vor încheia mâine-searã, cu un con-
cert de galã. Sub bagheta dirijorului Christopher Petrie,
din Marea Britanie, ansamblul simfonic craiovean va cânta
Rapsodia românã de Ciprian Porumbescu / Constantin Bo-
bescu ºi, în primã audiþie naþionalã, Simfonia „Carpati-
ca” de Cãlin Humã. De asemenea, la ceas aniversar, vio-
lonistul craiovean Gabriel Niþã vine în faþa publicului me-
loman cu binecunoscutul Concert nr. 2 în Si minor „La
Campanella” de Niccolo Paganini, piesã predilectã a in-
terpretului. Concertul va începe la ora 19.00 ºi va fi  pre-
cedat, la ora 18.30, în foaierul Filarmonicii „Oltenia”, de
festivitatea de acordare a Diplomei de Fidelitate melo-
manilor-abonaþi ai instituþiei în stagiunea 2016-2017. Pre-
þuri bilete: 30 lei, 20 lei (pensionari), 15 lei (elevi, studenþi).

Melomanii care vor sã îi cunoascã mai bine pe cei doi invitaþi din
concertul de vineri seara – dirijorul Christopher Petrie ºi violonistul Ga-
briel Niþã, sunt aºteptaþi astãzi, la Întâlnirile „AmiTea”, organizate, cu
începere de la ora 18.00, în Sala „Filip Lazãr”. În acelaºi cadru va avea
loc festivitatea de acordare a unor diplome tinerilor implicaþi în acþiuni de
voluntariat. Intrarea publicului este liberã.

Tot astãzi, între orele 13.00 ºi 14.00, la Filarmonica „Oltenia” se des-
fãºoarã evenimentul „Ziua Porþilor Deschise”. Cu acest prilej, publicul
va putea asista la repetiþiile Coralei Academice ºi Orchestrei Simfonice ºi
va vedea din culise activitatea organizatoricã a instituþiei, de la planifica-
rea unui concert pânã la prezentarea lui pe scenã.

Gabriel Niþã: «Este o deosebitã onoare sã am privilegiul de a sus-
þine „La Campanella”, atât de dragã mie, în Concertul de Galã, dedi-
cat aniversãrii celor 70 de ani de la înfiinþarea Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova, ca instituþie de mare prestigiu pentru cultura contempo-
ranã a þãrii noastre. Sunt, în esenþã, un produs al ªcolii româneºti ºi
craiovene de muzicã ºi sunt mândru de aceasta. Dedic concertul din
aceastã searã profesorilor mei ºi familiei mele, aºa cum este ea, prin
Voia Domnului, alãturi de mine ºi în Ceruri».

Music and Drama ºi Royal Acade-
my of Music (Londra), deþinând
actualmente statutul de compozi-
tor asociat la Eltham College ºi pe
cel de director de evenimente cla-
sice în cadrul Monmouth Festival.
În 2013, a fondat Philharmonic
Chamber Orchestra, ansamblu ce
reuneºte tineri muzicieni de top din
capitala Regatului Unit. Cu aceas-
tã orchestrã a susþinut o serie de
concerte de mare succes la Cado-
gan Hal din Londra, în compania
unor soliºti consacraþi. Planurile
sale de viitor includ debutul la „The
Anvil” din Basingstoke, concerte
la Cadogan Hall ºi realizarea unor
înregistrãri pentru Centaur Re-
cords (S.U.A.).

Nãscut în anul 1967, la Cra-
iova, Gabriel Niþã  a urmat
cursurile Liceului de Artã „Ma-
rin Sorescu” din oraºul natal,
perioada craioveanã de formare
artisticã fiind marcatã de con-
tribuþia profesoarei Maria Lun-
gescu. A absolvit apoi Academia
de Muzicã „Ciprian Porumbes-
cu” din Bucureºti, la secþia In-
terpretare muzicalã – vioarã,
urmând în acelaºi timp ºi cur-
surile secþiei Compoziþie din ca-
drul aceleiaºi instituþii academi-
ce, având beneficiul de a-ºi de-
sãvârºi formarea artisticã sub
îndrumarea profesorilor ªtefan
Gheorghiu ºi Cornelia Bronzetti
– vioarã, ªerban Nichifor, Lia-
na Alexandra,  Dan Buciu –
compoziþie. Este laureat al mai
multor concursuri prestigioase

de vioarã, naþionale ºi internaþi-
onale.

Este membru al Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii „Olte-
nia” din Craiova din anul 1988,
unde în prezent deþine statutul
de solist instrumentist, iar în pe-
rioada 1995-2000 a fost mem-
bru al Orchestrei Operei Româ-
ne din Bucureºti, deþinând func-
þiile de ºef partidã ºi concertma-
estru. Este membru al Uniunii
Compozitorilor din România ºi

al Academiei „Santa Cecilia” din
Roma, figurând ca autor a pes-
te 300 de lucrãri ce cuprind
compoziþii ºi aranjamente pen-
tru orchestrã, pasiunea compo-
nisticã fiind recunoscutã ºi ca
reprezentant pentru Europa al
Make Music Finale Software
Developement. Începând cu anul
2014, evolueazã în concert cu
minunata vioarã Giuseppe Mi-
cheli – 1891.

MAGDA BRATU
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Turcia nu va putea face parte
din Uniunea Europeanã dacã va
adopta schimbãrile constituþionale
susþinute în cadrul referendumu-
lui de sãptãmâna trecutã, a decla-
rat ieri un membru al Parlamentu-
lui European, responsabil cu acor-
durile cu Ankara, citat de presa
internaþionalã. Preºedintele Recep
Tayyip Erdogan a afirmat cã Tur-
cia nu va aºtepta pentru totdeauna
la uºa Europei. “Lucrurile au de-
venit foarte serioase în Europa în
ceea ce priveºte nivelul islamofo-
biei. Uniunea Europeanã îºi închi-
de porþile în faþa Turciei, dar Tur-

Emmanuel Macron în marº spre Elysee!Emmanuel Macron în marº spre Elysee!Emmanuel Macron în marº spre Elysee!Emmanuel Macron în marº spre Elysee!Emmanuel Macron în marº spre Elysee!
În numai doi ani, doi preºedinþi

ºi trei premieri s-au vãzut „zdro-
biþi politic” de alegãtorii francezi,
nervoºi ºi decepþionaþi. Toate sce-
nariile, toate previziunile au fost
rãsturnate, chiar de mai multe ori.
În acest timp, partide de guvernã-
mânt, ºi referirea vizeazã partidul
socialist aflat încã la putere, au
suferit înfrângeri de þinut minte.
Am vãzut miniºtri care care au re-
fuzat sã voteze candidatul propriei
familii politice. Pe acest fundal,
ascensiunea Frontului Naþional, al
cãrui candidat, Marine Le Pen, a
ajuns în turul doi al alegerilor pre-
zidenþiale, trebuie privitã ca o con-
secinþã. Iatã ce ºtim: Emmanuel Macron –
24,1%, Marine Le Pen – 21,3%, Francois Fil-
lon – 20,01%, Jean Luc Melenchon – 19,58%.
Marine Le Pen a venit pe locul doi, dar l-a de-
vansat pe Francois Fillon, candidatul dreptei,
cel care se impusese la alegerile primare la o
manierã categoricã ºi anunþa o victorie certã
pentru partidul sãu. Jean Luc Melenchon a fã-
cut o bunã campanie, seducând francezii in-
dignaþi ºi defavorizaþi ºi a ratat de puþin califi-
carea în finalã, e drept ºi fiindcã nu a avut par-
tid sau trupe de militanþi. Emmanuel Macron,

expresia miºcãrii „En marche” a bulversat to-
tul. Se îndreaptã spre Elysee. A fost ministru
timp de doi ani, dar nu a impresionat, apoi a
devenit bancher, doar un pic, cât sã câºtige
câteva milioane ºi sã-ºi poatã vedea liniºtit de
lecturã. Este un tânãr filosof-bancher, consi-
derat poet sensibil ºi bãiat al sistemului. Are o
poveste de dragoste destul de bizarã, cãsãtorit
fiind cu o fostã profesoarã de-a sa, o femeie
mult mai în etate. Într-un discurs deloc electri-
zant, a dat impresia cã anticipeazã votul elec-
toratului din 7 mai a.c. S-ar putea sã aibã drep-

tate. Pentru prima datã dupã 2002,
nici un candidat nu a atins 25%
dupã primul tur. Francezii sunt ne-
mulþumiþi, societatea este fractu-
ratã, inegalitãþile sunt frapante. În
acest timp partidele politice, tradi-
þionale, sunt la pãmânt. Vor urma
alegerile legislative, de care repu-
blicanii îºi leagã speranþele. Alain
Jupe, Jean-Pierre Raffarin, Jean-
Francois Cope, Laurent Wauquiez,
dar ºi Francois Fillon îºi vindecã
rãnile. Dacã vor câºtiga, un numãr
mare de mandate, ceea ce nu este
exclus, vom asista la o pseudo-coa-
bitare. La stânga, examenul de con-
ºtiinþã va trebui sã fie sever ºi pen-

tru prim-secretarul Jean-Cristophe Cambadelis
ºi pentru Valls, Hamon ºi ceilalþi. Nu trebuie scã-
paþi din vedere alegãtorii miºcãrii „Franþa nesu-
pusã”. Sã revenim însã la Marine Le Pen, care
în pofida celor 7 milioane de voturi, record isto-
ric pentru Frontul Naþional, are puþine ºanse de
a izbândi. Fiindcã toþi, cel puþin declarativ, sunt
împotriva ei. Dupã Francois Fillon ºi Alain Jupe,
Nicolas Sarkozy a afirmat cã îl va vota pe Em-
manuel Macron la 7 mai. El cere însã o „alter-
nanþã veritabilã” la legislative. Ce e drept, mai
bine Macron decât Le Pen, asta putem înþelege.

China a lansat la apã primul
portavion proiectat ºi construit
în þarã

China a lansat ieri primul porta-
vion proiectat ºi construit în þarã, la
ºantierul naval din Dalian, acesta fi-
ind cel de-al doilea portavion al ma-
rinei chineze, care mai deþine o navã
de acest fel de origine sovieticã. Port-
avionul de Tip 001A, model derivat
din clasa ruseascã Amiral Kuzneþov,
a cãrui construcþie a început în anul
2015, ar urma sã devinã operaþional
în anul 2020. Forþele navale chineze
mai opereazã portavionul Liaoning,
o navã construitã în urmã cu 25 de
ani în ºantierele sovietice ºi care a
devenit operaþional în anul 2012,
dupã o perioadã îndelugatã de rea-
bilitare ºi modernizare. Programul
Beijingului de construire de portavi-
oane îngrijoreazã statele din regiu-
ne, în special Taiwanul ºi Japonia,
în condiþiile unor dispute teritoriale
cu China.

Undã verde pentru Ucraina de
a cãlãtori fãrã vize în UE

Ambasadori din cele 28 de state
membre a Uniunii Europene au apro-
bat ridicarea vizelor de cãlãtorie
pentru cetãþenii ucraineni, potrivit
unei surse a Consiliului Blocului co-
munitar. “Ambasadori ai statelor
membre ale UE au aprobat decizia
de a garanta dreptul la cãlãtorie fãrã
vize cetãþenilor din Ucraina”, a afir-
mat sursa. Potrivit sursei, Consiliul Eu-
ropean este aºteptat sã aprobe deci-
zia la data de 11 mai. Dupã ce va fi
aprobatã, aceasta va fi publicatã în
Jurnalul oficial al UE ºi va intra în
vigoare la 20 de zile dupã aceasta.
Preºedintele ucrainean, Petro Poro-
ºenko, a declarat ieri cã decizia este
una istoricã. În urma acestei mãsuri,
45 de milioane de ucrainieni ºi 5 mili-
oane de georgieni vor primi dreptul
de a cãlãtori pe teritoriul Uniunii Eu-
ropene fãrã a mai avea nevoie de vize.

Ministrul francez de Externe:
Siria a folosit fãrã îndoialã gaz
sarin în atacul din Khan
Sheikhoun

Jean-Marc Ayrault, ministrul fran-
cez de Externe a transmis cã probele
obþinute de serviciile de informaþii
franceze demonstreazã cã forþele lo-
iale preºedintelui sirian, Bashar al-
Assad, au utilizat fãrã îndoialã gaz
sarin în nordul Siriei în atacul din 4
aprilie. “ªtim, dintr-o anumitã sur-
sã, cã procesul fabricãrii probelor
este o metodã tipicã dezvoltatã în la-
boratoarele siriene”, a declarat
Jean-Marc Ayrault. “Aceastã meto-
dã este semnãtura regimului ºi este
ceea ce ne permite sã stabilim cine
este responsabil de atac”, a adãugat
acesta. “Am pãstrat probe ale atacu-
rilor precedente care ne-au permis
sã facem comparaþia”, a mai spus
ministrul francez. În data de 4 apri-
lie, un presupus atac chimic desfãºu-
rat în provincia sirianã Idlib a ucis
90 de persoane, între care 30 de co-
pii. Administraþia Donald Trump ºi
alte naþiuni susþin cã regimul de la
Damasc este responsabil pentru acest
incident. În replicã, armata america-
nã a lansat un atac cu rachete asu-
pra unei baze militare din Siria. Or-
ganizaþia pentru Interzicerea Arme-
lor Chimice (OPCW) a anunþat cã,
în urma rezultatelor unor teste “in-
contestabile”, s-a stabilit cã în ca-
drul atacului cu arme chimice din
Siria a fost folosit gaz sarin sau o sub-
stanþã chimicã asemãnãtoare.

Autoritãþile de la Ottawa avertizeazã asupra
riscului declanºãrii unui rãzboi comercial cu
Statele Unite, dupã ce Administraþia Trump a
impus taxe asupra importurilor de lemn de con-
strucþie din Canada, însã preºedintele Donald
Trump a declarat cã nu se teme de aceastã po-
sibilitate. Departamentul pentru Comerþ al Sta-
telor Unite a anunþat cã va introduce taxe între
3% ºi 24% asupra importurilor de lemn de con-
strucþie din Canada. Wilbur Ross, secretarul
american al Comerþului, a declarat cã decizia

UE va suspenda tratativele de aderare a Turciei
dacã Ankara va adopta noua Constituþie

cia nu-ºi închide porþile în faþa ni-
mãnui”, a declarat Recep Erdogan,
care a exemplificat afirmaþiile sale
cu imagini ale unor moschei de-
vastate ºi mitinguri ale militanþilor
kurzi organizate în unele oraºe eu-
ropene. “Dacã nu acþioneazã într-
un mod sincer va trebui sã acþio-
nãm într-un mod sincer. De ce sã
mai aºteptãm. Discutãm de aproxi-
mativ 54 de ani”, a adãugat liderul
turc, fãcând referire la acordul de la
Ankara din anul 1963, prin care se
enunþa obiectivul pe termen lung al
Turciei de a adera la UE. “Una sau
douã þãri nu pot þine UE în viaþã.

Aveþi nevoie de un stat ca Turcia, o
þarã diferitã care simbolizeazã o cre-
dinþã diferitã (...) Însã statele mem-
bre UE nu par sã realizeze acest lu-
cru. Gãsesc drept foarte dificil sã
absoarbã o þarã musulmanã ca Tur-
cia”, a adãugat liderul de la Ankara.
Erdogan a mai declarat cã UE nu s-
a arãtat recunoscãtoare pentru rolul
Ankarei în oprirea valului de refu-
giaþi din Siria ºi Irak, iar Turcia ºi
statele din regiune au trebuit sã se
descurce singure în aceastã situa-
þie. Kati Piri a rãspuns cã statul turc
“va închide uºa” aderãrãrii la UE,
dacã va adopa noua constituþie. Eu-

roparlamentarul olandez de centru-
stânga, care este raportor al UE, a
spus reporterilor, înaintea unei dez-
bateri cu privire la relaþiile între Tur-
cia ºi UE, cã în cazul în care Erdo-
gan va adopta schimbãrile pentru
sporirea puterilor sale executive,
atunci UE va suspenda formal tra-
tativele în privinþa aderãrii statului turc
la Blocul comunitar. Ieri, în Parla-
mentul european a fost programatã
o dezbatere cu privire la relaþiile în-
tre Turcia ºi UE, iar o discuþie simi-
larã urmeazã sã aibã loc mâine la ni-
velul miniºtrilor de Externe ai state-
lor membre.

Canada anunþã un potenþial rãzboi comercial cu SUA
are rolul de a contracara subsidiile de care be-
neficiazã de industria lemnului din Canada care
dezavantajeazã producãtorii americani. Statele
Unite au importat, anul trecut, lemn în valoare
de 5,7 miliarde de dolari din Canada. Ross a
estimat cã noua taxã ar putea aduce venituri de
pânã la un miliard de dolari bugetului american.
Granger MacDonald, preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Constructorilor de Case din SUA, a
declarat cã mãsura va genera un declin de 500
de milioane de dolari în ceea ce priveºte venitu-

rile muncitorilor ame-
ricani ºi pierderi de
350 de milioane de
dolari la bugetul statu-
lui. “În mod clar, mã-
surile protecþioniste în
sprijinul producãtori-
lor locali de lemn în
defavoarea milioanelor
de cumpãrãtori de lo-
cuinþe din SUA (...) nu
este calea de soluþio-
nare a disputei comer-
ciale între SUA ºi Ca-
nada ºi nici nu întã-
reºte economia ameri-
canã”, a adãugat Mac-

Donald. Jim Carr, ministrul canadian pentru
Resurse naturale, a declarat cã industria lem-
nului va avea de suferit ºi a promis cã autoritã-
þile canadiene vor lupta “împotriva acestei ac-
þiuni comerciale nedrepte ºi nejustificate”.
Marþi, Donald Trump a încercat sã minimize-
ze temerile în legãturã cu efectele unui rãzboi
comercial între cele douã state, fãcând referi-
re la deficitul înregistrat de SUA în relaþiile
comerciale cu Canada. Întrebat de reporteri
dacã se teme de un rãzboi comercial cu þara
vecinã, preºedintele american Donald Turmp
a declarat cã “nu, (Canada) are un surplus uriaº
cu State Unite. Dacã au un surplus, nu am
nicio temere”. Decizia Administraþiei Trump
de a taxa importurile de lemn din Canada a
intensificat o disputã care afecteazã de mai
mult timp relaþiile comerciale între cele douã
state. În pofida afirmaþiilor lui Trump, relaþiile
comerciale între Canada ºi SUA sunt relativ
echilibrate, SUA înregistrând un deficit de doar
15 miliarde de dolari în anul 2015, potrivit da-
telor furnizate de autoritãþile americane. Va-
loarea totalã a schimburilor comerciale între
cele douã þãri vecine s-a ridicat la cifra de 575
de miliarde de dolari în anul 2015, Canada fi-
ind al doilea cel mai important partener co-
mercial al Statelor Unite.
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Henriettei Lacks
15:15 Acoperã-mi inima
17:20 Marea aventurã a lui

Pooh
18:35 Douã lozuri
20:00 Deschideþi ochii!
20:40 Toþi oamenii regelui
22:45 Urmãrit în noapte
00:40 O cãlãtorie misterioasã
02:10 Capital propriu

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 Ai noºtri
2017, 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)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Tarzan (R)
14:00 Safari (R)
16:00 La bloc
18:15 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Ucide-i cu tandreþe
00:30 Mãsuri disperate (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (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 Best Factor

23:00 Xtra Night Show

01:00 Vine tornada!

2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller

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 Mere roºii

1976, România, Comedie,

Dramã

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Vitezã mortalã

2009, SUA, Acþiune

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 M-a fãcut mama artist

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Mere roºii (R)

1976, România, Comedie,

Dramã

06:45 Teleshopping07:00 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

(direct)
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT “V-O DA

Moldova!” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie

SPORT.RO
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Urmãrit în noapte

Se difuzeazã la HBO, ora 22:45

Mafiot cu reputaþie ºi gangster
de temut, Jimmy Conlon (Liam
Neeson) a trãit deja partea
bunã a vieþii sale. Acum, însã,
este bântuit de ororile comise
în tinereþe, dar ºi hãrþuit neîn-
cetat de un poliþist (Vincent
D'Onofrio) determinat sã îl
arunce dupã gratii. La 55 de
ani, îl mai consoleazã doar
sticla de whiskey ºi bunul sãu
prieten...

Prinþul Americii: Povestea
lui John F. Kennedy Jr.

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 18:15

Aceasta biografie a lui John F.
Kennedy Jr. facutã pentru
televiziune, începe cu sfârºi-
tul, cu accidentul fatal de
avion din iulie 1999 care l-a
ucis pe el, pe soþia sa Caroline
ºi pe cumnata lui. Din acest
punct tragic, filmul se desfã-
ºoarã în flashback-uri, detali-
ind viaþa foarte publicã a uni-
cului baiat al lui J.F.K, despre
care s-a spus odatã cã “întrea-
ga lume îi stia numele”...

Servicii complete
pentru Sara

Se difuzeazã la TVR 2,
ora   21:10

Joe Tyler (Matthew Perry) nu
are chiar cea mai grozavã
slujbã din lume, dar nu se
dã în lãturi de la nimic ca sã
o îndeplineascã. Treaba lui
este sã facã rost de docu-
mente legale în diferite pro-
cese, iar printre clienþii sãi
se numãrã ºi oameni obiº-
nuiþi, ºi milionari...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninjoi, 27 aprilie - max: 24°C - min: 10°C

$
1 EURO ...........................4,5355 ............. 45355
1 lirã sterlinã................................5,3378....................53378

1 dolar SUA.......................4,1620........41620
1 g AUR (preþ în lei)........169,2055.....1692055

Cursul pieþei valutare din 27 aprilie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 9joi, 27 aprilie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria

Obsesia trecutului
Ora: 20:30

Gen film: Dramã, Thriller

Cu: Rosario Dawson, Katherine Heigl,
Geoff Stults

Regizor: Denise Di Novi

Furios ºi Iute 8
Ora: 14:00; 17:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Cu: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne
Johnson, Charlize Theron

Regizor: F. Gary Gray

VINERI - 28 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 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Premiile Muzicale Radio

România
22:00 Provocãri, decizii, efecte
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Cooltura (R)
05:00 Provocãri, decizii, efecte

(R)
05:30 Tezaur folcloric (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Povestea unui erou
2015, Ungaria, Dramã
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul la New York
1965, Franþa, Aventuri, Comedie
22:00 Gala Umorului
23:10 În mintea lui Eve
2009, Acþiune, Dramã, Mister
00:50 Poate nu ºtiai
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 În mintea lui Eve (R)
2009, Acþiune, Dramã, Mister
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:15 Drumul spre Oregon
08:55 Douã lozuri
10:20 In slujba vietii
12:35 Tini: Marea schimbare a

Violettei
14:15 Star Trek. Dincolo de

infinit!
16:15 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Drumul spre Oregon
20:00 Tabu
21:00 When the Bough Breaks
22:45 Sosia
00:25 Cu orice preþ
02:05 Iron Man - Omul de oþel
04:10 When the Bough Breaks
06:00 Înmormântarea ºefului

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 Românii au talent
00:15 Cecul sau viaþa
2003, SUA, Acþiune, SF, Thriller
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

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)

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Salomeea (R)
14:45 Blestemul din Las Vegas
16:30 La bloc
18:45 Brigada Pestriþã
20:30 Pãzea la minge!
22:30 Umbre
00:30 Pãzea la minge! (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Prinþul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (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 Parteneri neobiºnuiþi

2003, SUA, Acþiune, Thriller

22:30 iUmor (R)

01:00 Parteneri neobiºnuiþi (R)

2003, SUA, Acþiune, Thriller

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 Hibrid

2009, Canada, SUA, Franta,

Horror, SF, Thriller

01:15 ªtirile Kanal D (R)

02:30 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

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 Am fost ºaisprezece

1979, România, Dramã, Rãzboi

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Totul se plãteºte

1986, România, Aventuri

22:30 Dosarele DNA

23:45 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:00 Am fost ºaisprezece (R)

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 Europa

League (PREMIERA)
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New

Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 SuperKombat World

Grand Prix (EXPLOZIV)
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Scapã cine poate!, Fight

Night Manchester (EXPLOZIV
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport  (R)

SPORT.RO

10 / cuvântul libertãþii joi, 27 aprilie 2017programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
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Drumul spre Oregon

Se difuzeazã la HBO, ora 07:15

Raymond, în vârstã de 79 de
ani a fãcut toate aranjamente-
le necesare pentru a fi eutana-
siat în Oregon, însã familia
refuzã sã accepte o astfel de
decizie. Fiica lui Raymond,
Kate îi cere ajutorul soþului
sãu, Brian. Brian acceptã cu
jumãtate de gurã sã îl ducã pe
Raymond ºi pe soþia acestuia
Estelle în Oregon, la 300 de
mile distanþã.

Cecul sau viaþa

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  00:15

Michael Jennings (Ben Af-
fleck) este vânat dar nu ºtie de
ce. El este un fel de geniu în
high tech ºi lucreazã pentru
diverse companii care îl folo-
sesc la proiecte speciale ºi
secrete. Bine plãtit pentru
munca lui, se aºteaptã la un
salariu cu 8 cifre pentru ulti-
mul proiect la care a lucrat
peste 3 ani. Dar în loc sã pri-
meascã cecul aºteptat primeº-
te un plic cu obiecte disparate
ºi i se spune cã de fapt a fost
de acord...

Parteneri neobiºnuiþi

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:30

Înarmat cu o combinaþie per-
fectã de charismã, atitudine ºi
experienþã în artele marþiale,
Tony Fait (DMX) navigheazã
printre pericolele peisajului
urban cu o precizie pasionatã
având grijã de afaceri, de
fiorosul ºi loialul sãu echipaj
de profesioniºti cu un devota-
ment întrecut doar de dragos-
tea pentru fiica sa cea micã,
Vanessa...

sursa: cinemagia.ro



SÂMBÃTÃ - 29 aprilie

07:00 Unde-i Acasã? (R)
08:00 Între cer ºi mare (R)
08:30 La bani mãrunþi
09:00 Oameni ca noi
09:30 Zon@ IT
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos
11:00 Cooltura (R)
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Eu, consumatorul (R)
13:00 Izolaþi în România (R)
13:30 Drum bun! (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
00:35 Dosar România (R)
01:30 Exclusiv în România (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Sport (R)
03:00 Lumea azi (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Comoara Templierilor
13:00 Cap compas
13:30 Danseazã cu mine!
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Handbal feminin
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Danseazã cu mine! (R)
01:45 Mic dejun cu un campion

(R)
02:40 Ferma (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Poate nu ºtiai
04:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:00 Safari (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Pe platourile de filmare
08:05 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
09:25 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
11:05 Jurnalul unei adolescente
12:45 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
14:40 Monster House - Casa e

un Monstru!
16:10 Sentimente care vindecã
17:40 Podul spionilor
20:00 Omul din întuneric
21:30 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
23:10 Tata în rãzboi cu... tata
00:45 Frãþia

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Barbaþii în negru
1997, SUA, Comedie, SF
13:00 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
2012, SUA, Comedie
15:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 R.I.P.D. Copoi pentru

strigoi
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:15 Dredd 3D: Ultima judecatã
2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:15 R.I.P.D. Copoi pentru

strigoi (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
01:30 Dredd 3D: Ultima judecatã

(R)
2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:15 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat (R)
2012, SUA, Comedie
05:30 I Like IT (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

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)

08:30 La bloc (R)
10:45 Blestemul din Las Vegas
12:30 Brigada Pestriþã (R)
14:15 Un semn invizibil
16:15 La bloc
18:30 Jocurile seducþiei
20:30 Somnambul
22:30 Incredere fatalã
00:30 Somnambul (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Cangurul Jack

2003, SUA, Comedie

11:00 Insula bijutierului

1998, SUA, Acþiune, Comedie

13:00 Observator

13:15 ZaZaSing (R)

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Fiica rãtãcitoare

2006, SUA, Comedie, Dramã

01:15 Insula bijutierului (R)

1998, SUA, Acþiune, Comedie

03:00 Fiica rãtãcitoare (R)

2006, SUA, Comedie, Dramã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 Pãdurea blestematã

2009, Irlanda, Marea Britanie,

Dramã, Horror, Thriller

02:30 ªtirile Kanal D (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:30 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Atelierul magic

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

14:00 Totul se plãteºte (R)

1986, România, Aventuri

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Vitezã mortalã (R)

2009, SUA, Acþiune

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Focus 18 (R)

03:00 Supravieþuitorul (R)

2013, SUA, Acþiune, Biografic,

Dramã, Rãzboi, Thriller

05:30 Miss fata de la þarã

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport  (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Europa

League sferturi, Anderlecht -
Manchester United

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
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 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Croaþia
22:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 LK Bãtaie ca-n Vest!,

Muntele Bihorului, Lungu vs
Colosul Englez, Dutton

SPORT.RO

DUMINICÃ - 30 aprilie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport (R)
21:10 Folclor
23:00 Garantat 100%
00:00 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Imperiul Maya
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:30 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475
1975, România, Dramã, Istoric
15:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Burebista
1980, România, Dramã, Istoric
22:40 Cal
1984, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
00:35 Duelul pianelor (R)
02:00 Teatru TV
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Poate nu ºtiai
04:30 Pescar hoinar
05:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Academia D.E.B.S.
09:20 Robinson Crusoe
10:50 Oddball
12:25 Tata în rãzboi cu... tata
14:00 Rachel se mãritã
15:50 Filme ºi vedete
16:20 Anturaj
18:05 Alice în Þara Oglinzilor
20:00 Ziua Independenþei:

Renaºterea
22:00 Cei rãmaºi
23:05 Din adâncuri
00:40 X-Men de la Origini:

Wolverine
02:25 Pãdurea blestematã
04:00 Cei rãmaºi
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta
06:00 Anturaj

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Masterchef (R)
13:05 Apropo Tv
14:00 Jocuri de celebritate (R)
15:15 Uite cine danseazã (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Misiune: Imposibilã -

Ghost Protocol
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:00 Avocatul
2013, SUA, Marea Britanie,

Crimã, Dramã, Thriller
02:00 Apropo Tv (R)
02:45 Misiune: Imposibilã -

Ghost Protocol (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Formula iubirii (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Opriþi nunta!
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Opriþi nunta! (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:00 Un semn invizibil (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Brigada Pestriþã (R)
14:00 Jocurile seducþiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea
23:00 Jocuri, poturi ºi focuri de

armã
01:15 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
14:00 Billy Madison
1995, SUA, Comedie
16:00 Observator
16:30 Best X Factor (R)
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 iUmor
22:30 Bean - O comedie

dezastru
1997, SUA, Comedie
00:30 Rambo II
1985, SUA, Acþiune, Aventuri
02:30 Billy Madison (R)
1995, SUA, Comedie
04:15 Bean - O comedie

dezastru (R)
1997, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Asistenta psihopatã

2013, SUA, Thriller

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Ochii din umbrã (R)

04:45 Teo Show (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:30 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Apel de urgenþã

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Întreabã praful

2006, SUA, Dramã

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Trãdaþi în dragoste

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Dosarele DNA (R)

05:45 Apel de urgenþã (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport  (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Uefa Champions

League, Juventus - Barcelona
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor ep. 9
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (premiera)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Nãscuþi Campioni Viena:

“Inamicul României” Samedov
(EXPLOZIV)

22:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Local Kombat Craiova

“Bãtaia Maximã”

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Boceanu Ion anunþã publicul

interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: Construi-
re imobil pentru adãpostire per-
soane vârstnice P+1+M propus a
fi amplasat în Mun. Craiova, stra-
da Impãratul Traian, nr. 58A, ju-
deþul DOLJ. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei pentru  Pro-
tecþia Mediului  Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul Pri-
mãriei Municipiul Craiova în zile-
le de luni pânã joi, între  orele  8,00
-  16,30  ºi  vineri între orele 8,00  -
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul  Agenþiei
pentru  Protecþia Mediului  Dolj,
Municipiul Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax 0251/419 035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Primãria comunei Rast, jude-
þul Dolj organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post personal
contractual în cadrul Comparti-
mentului administrativ gospoda-
resc de: 1.)  1 Muncitor calificat
Conditii de participare: - studii li-
ceale, profilul mecanic; - vechime
minimum 1 an; - permis de con-
ducere categoria B. - cunoºtinþe
operare calculator- foarte bune.
Concursul se organizeazã în in-
tervalul 29.05.-31.05.2017 la sediul
primãriei Rast. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune
in termen de 20 de zile de la data
publicãrii în ziar, la Primãria Rast
(27.04.2017 - data publicarii). Re-
latii suplimentare la sediul insti-
tutiei sau la telefon:0251/324001.

Anunþul tãu!
LICEUL Teoretic „Mihai Vi-

teazul”, cu sediul în localitatea
Bãileºti, str. Mãrãºeºti, nr. 5, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea postului vacant
de: Portar, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: - proba scrisã
în data de 22.05.2017, ora 9.00; -
proba interviu în data de
25.05.2017, ora 9.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: - studii generale
sau medii; - vechime în muncã
minim 5 ani; - atestat profesio-
nal, conform Legii nr. 333/2003; -
abilitãþi de relaþionare-comunica-
re cu întreg personalul din învã-
þãmânt; - disponibilitate pentru
îndeplinirea altor sarcini, decât
cele trasate prin fiºa postului.
Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la
data de 12.05.2017, ora 14.00, la
sediul Liceului Teoretic „Mihai Vi-
teazul” din Bãileºti, str. Mãrãºeºti,
nr. 5, judeþul Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Liceului Teoretic
„Mihai Viteazul”, persoanã de
contact: Giurcã Adriana, telefon:
0251.311.103, fax: 0251.312.000.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru cu-
rãþenie aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngri-
jesc bãtrâni. Telefon:
0767/323.621.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 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 decomanda-
te Craiova toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-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
Lipovu 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,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã
în 2007 + GPL omo-
logat. Preþ 2200
Euro negociabil. Te-
lefon: 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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
promovarea într-o funcþie publicã de conducere vacantã în data
de 30.05.2017, respectiv:

1)-ºef serviciu în cadrul Serviciului Impozite ºi taxe locale
2)-condiþii de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã – 30.05.2017 la sediul primãriei, str.T.Vladimi-

rescu, nr.24, ora 10.30.
- interviul se susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la data

susþinerii probei scrise de cãtre candidaþii admiºi la proba scri-
sã. Data ºi ora interviului se afiºeazã odatã cu rezultatele la
proba scrisã.

3)-termen de depunere a dosarelor, 20 de zile de la publicare,
la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24-Serv.Resurse uma-
ne-Salarizare.

4)-selecþia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de de-
punere a dosarelor

5)-condiþii de participare la concurs conform art.66 din Le-
gea nr.188/1999

Dosarul de înscriere se depune la Serviciul Resurse umane-
Salarizare ºi va cuprinde documentele  prevãzute de art.49 din
HG 611/2008 ºi art.66 din Legea nr.188/1999. Relaþii suplimen-
tare la tel 0251231424 int 107.

CUMPÃRÃRI
CUMPÃR TICHET
RABLA. Telefon:
0721/483.933.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în
2 canate, toc aerisi-
re baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Tele-
fon: 0351/181.202.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 27 aprilie 2017

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

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

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând loc de veci,
Sineasca - douã
gropi suprapuse,
polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D
600, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12V. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.

Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/800 bine întreþi-
nut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã,
aspirator, telefon
mobil EBODA, cu-
tii pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci 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 calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie 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 Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
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.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator eliberat la
data suspendãrii ac-
tivitãþii – S.C. RO-BE
SRL,sediul în comu-
na Mîrºani, str.Princi-
palã Nr. 262,  CUI:
21083149, J16/ 287/
2004. Se declarã nul

DECESE
Conducerea ºi în-
tregul colectiv al Fi-
larmonicii „Olte-
nia” îºi exprimã re-
gretul pentru dis-
pariþia fulgerãtoare
din viaþã a maes-
trului ALEXANDRU
RACU, dirijor de
cor, compozitor ºi
profesor emerit,
unul dintre cei mai
respectaþi ºi proli-
fici muzicieni ai
Craiovei, cu o înde-
lungatã ºi prodi-
gioasã activitate în
fruntea Coralei
Academice a Filar-
monicii. Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM Univer-
sitatea Craiova au dispus, ieri, cu
3-0 (25-23, 25-23, 25-20), în de-
plasare, de CSM Bucureºti, mo-

Alb-albaºtrii – victorie de trei puncte,
iar infimele speranþe rãmân în picioare

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – PLAY-OFF – ETAPA A 10-A (ULTIMA)
CSM Bucureºti – SCM “U” CRAIOVA 0-3, CSA Steaua Bucureºti –

LMV Tricolorul Ploieºti (asearã dupã închiderea ediþiei), ACS Municipal
Zalãu – CS Arcada Galaþi (astãzi, ora 18:00, în direct la Digi Sport 4).

Clasament
1. CRAIOVA* 74 4. Steaua 60
2. Zalãu 73 5. Ploieºti 58
3. Galaþi 70 6. CSM Buc.* 34
* - un joc în plus.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – PLAY-OUT – ETAPA A 10-A (ULTIMA)
SCM “U” CRAIOVA – CSU Medicina CSS Tg. Mureº 0-3, VC

Unic LPS Piatra-Neamþ – CSU Galaþi 3-0, ACS Penicilina Iaºi – SCM
Piteºti 3-1.

Clasament
1. Iaºi 52 4. Piteºti 42
2. Tg. Mureº 49 5. CRAIOVA 9
3. Piatra N. 42 6. Galaþi 6

ment din care totul s-a focalizat pe
întâlnirea de astãzi, de la Zalãu,
acolo unde gazdele de la Muncipal
trebuie sã piardã contra Arcadei

Galaþi, pentru ca alb-albaºtrii sã rã-
mânã în posesia titlului de cam-
pioni. Aproape imposibil de crezut
cã lucrurile se vor petrece astfel,
în contextul în care formaþia mol-
davã nu mai are vreun obictiv pen-
tru acest final de sezon, nemaipu-
tând nici urca, nici coborî de pe
ultima treaptã a podiumului.

Bãieþii lui Dan Pascu s-ar putea
încorona ºi în cazul în care ar ter-
mina la egalitate de puncte cu sã-
lãjenii, adicã aceºtia sã cedeze cu
2-3. Primul criteriu de departajare
este setaverajul, iar SCM-ul are
+50 (83-33), pe când Zalãul are
+47 (81-34). Punând capãt calcu-
lelor ºi fãcând o scurtã analizã a
stagiunii, craiovenii terminã cu 25
de victorii ºi 7 înfrângeri. Rãmâne
ºi o serie impresionantã de 13 suc-
cese consecutive, între etapa a 10
din sezonul regulat ºi prima din
play-off. Chiar Arcada întrerupea
aceastã serie, printr-o victorie cu
3-2 în Bãnie.

Fetele îºi iau adio de la primul
eºalon cu un nou eºec “alb”

Tot ieri, echipa femininã ºi-a
încheiat aventura în Divizia A1 cu
o înfrângere, scor 0-3 (21-25,
20-25, 19-25), în Sala Sporturi-

lor “Ion Constantinescu”, cu Me-
dicina Târgu Mureº. A fost a 27-
a înfrângere, din 32 de meciuri,
fãrã set câºtigat, într-un sezon în
care jucãtoarele tandemului Sã-
voiu/Dina au obþinut numai trei
succese

Calificatã direct în
manºa secundã a tur-
neului de la Stuttgart,
Simona Halep, numã-
rul 5 WTA ºi favoritã
4, ºi-a început, ieri,
aventura pe zgura
germanã cu o victo-
rie rapidã, scor 6-2,
6-3, dupã o orã ºi un
sfert, împotriva ce-
hoaicei Barbora Stry-
cova (17 WTA).

În manºa urmãtoa-
re, cea a sferturilor de
finalã, Halep va da
piept, joi, cu învingã-
toarea dintre britani-
ca Johanna Konta (7
WTA) ºi letona Anastasija Sevas-
tova (26 WTA). Dacã se va im-
pune Konta, partida va veni la
doar patru zile duelul din Fed
Cup, de la Mamaia, unde con-
stãnþeanca, de asemenea pe zgu-
rã, nu i-a lãsat nicio ºansã puter-
nicei oponente: scor 6-1, 6-3.

Halep a început bine ºi compe-
tiþia de dublu, unde face pereche
cu  poloneza Alicja Rosolska! Cele
douã s-au calificat, marþi searã, în
aceeaºi manºã a sferturilor, dato-
ritã unui succes contra cuplului
Andreja Klepac/Maria Jose Mar-
tinez Sanchez (Slovenia/Spania),

Gabriel Sîncrãian a fost sus-
pendat pentru o perioadã de opt
ani de cãtre Federaþia Internaþi-
onalã de Haltere (IWF), dupã ce
a fost depistat pozitiv la testo-
steron în timpul Jocurilor Olim-
pice de la Rio de Janeiro, unde
obþinuse medalia de bronz la ca-
tegoria 85 kg.

Potrivit IWF, suspendarea lui
Sîncrãian este calculatã înce-
pând cu data de 12 august 2016
ºi urmeazã sã expire în 12 au-
gust 2024.

Federaþia Internaþionalã de Hal-
tere a anunþat, totodatã, cã a sus-
pendat-o pentru o perioadã de pa-
tru ani, pânã la 11 august 2020, pe
românca Alina-Alexandra Popovici,
pentru dopaj cu stanozolol.

România a participat cu 96
sportivi ºi 7 rezerve la Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro,
în perioada 5-21 august 2016, ºi
a cucerit cinci medalii, una de
aur, una de argint ºi trei de bronz.

În 13 august, Gabriel Sîncrã-
ian a cucerit medalia de bronz la
categoria 85 kg, în cadrul JO de
Rio, cu un total de 390 kg, dupã
173 kg la stilul smuls ºi 217 kg
la aruncat.

DIGI SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Balo-

teºti – Sepsi Sf. Gheorghe / 20:30 – FOTBAL
– Cupa României: CS “U” Craiova – FC Vo-
luntari.

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

Stuttgart, în Germania.
DIGI SPORT 3
12:30, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Istanbul, în Turcia / 21:30 – FOTBAL Belgia
– Pro League: Anderlecht – Charleroi.

Halep, debut cu dreptul la Stuttgart

6-0, 2-6, 10-8.
Pentru un loc în penultimul

act, Halep ºi Rosolska vor în-
frunta, azi, perechea Andrea Hla-
vackova/Samantha Stosur (Ce-
hia/Australia).

La turneul de la Stuttgart a re-
venit în circuit ºi Maria ªarapova.
Jucãtoarea fusese pozitiv la mel-
donium în ianuarie 2015 ºi suspen-
datã iniþial doi ani, înainte ca TAS
sã-i reducã pedeapsa la 15 luni.
ªarapova, beneficiarã a unui wild
card, a întâlnit-o asearã, în primul
tur, pe italianca Roberta Vinci, fi-
nalistã la US Open în 2015.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 4
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Barce-

lona, în Spania / 18:00 – VOLEI (M) – Divizia
A1: Municipal Zalãu – Arcada Galaþi / 20:00
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Vardar
Skopje – Flensburg Handewitt / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sevilla – Celta Vigo.

DOLCE SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Balo-

teºti – Sepsi Sf. Gheorghe / 20:30 – FOTBAL
– Cupa României: CS “U” Craiova – FC Vo-
luntari.

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

lona, în Spania / 20:30, 22:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Alaves – Eibar, Bilbao – Betis.

DOLCE SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla

– Celta Vigo.
DOLCE SPORT 4
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Vardar Skopje – Flensburg Handewitt.
SPORT.RO
20:30 – FOTBAL – Cupa României: CS “U”

Craiova – FC Voluntari.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campionatul Mondial,

la Sheffield, în Regatul Unit / 22:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Manchester City –
Manchester United.

EUROSPORT 2
17:00 – CICLISM – Turul Romandiei, în

Franþa.
LOOK PLUS
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: An-

derlecht – Charleroi.

Halterofilul Gabriel Sîncrãian,
suspendat opt ani pentru dopaj

În data de 30 septembrie,
IWF a anunþat suspendarea pro-
vizorie a lui Sîncrãian, pânã la
soluþionarea definitivã a cazului
acestuia. În octombrie, IWF a
confirmat descalificarea lui Sîn-
crãian, reconfirmatã apoi ºi de
Tribunalul de Arbitraj Sportiv în
decembrie.

Sîncrãian risca suspendarea

pe viaþã, deoarece este recidivist,
el efectuând o suspendare pen-
tru dopaj între 23 septembrie
2013 ºi 23 septembrie 2015.

Alþi trei halterofili români sunt
în stare de suspendare pentru
dopaj, Adrian-Grigore Lingurar,
Mihai Alexandru Popescu ºi Da-
niel-Florin Vizitiu. Sancþiunile
vor expira în 2019.
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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
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a VIII-a
Chiajna – CSMP Iaºi, vineri, ora 20.30

ASA – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 15
Pandurii – FC Voluntari, duminicã, ora 18
ACS Poli – FC Botoºani, luni, ora 17.30

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
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  PLAY-OUT

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Play-off – etapa a VIII-a
Viitorul – Astra, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova, duminicã, ora 20.30
Dinamo – FCSB, luni, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Severin, stadion: „Municipal”, ora 20.30
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Barthe,

Briceag – Screciu, Dumitraº – Ivan, Gustavo, Bancu – Mãzãra-
che. Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Bucuricã, R.
Petre, Manea, Fajic, Jazvic, Bârzan.

FC Voluntari: Balauru – Maftei, Spahija, Cazan, Acsinte –
Novac, C. Lazãr, Popadiuc – Ivanovici, Cernat, Ad. Bãlan. An-
trenor: Claudiu Niculescu. Rezerve: Bornescu – Balaur, Andrei
Ionescu, L. Marinescu, Cãpãþânã, Curelea, Deac.

Universitatea Craiova – FC Voluntari

Astra Giurgiu – ACS Poli  Timiºoara 4-1
Au marcat:  Budescu 4,  52 – ambele din pen. ,

Sãpunaru 36,  Ioniþã 76 /  Popovici  8.
„U” Craiova – FC Voluntari ,  astãzi ,  ora 20.30

Cupa României  seminale, tur

Ajunsã dupã mulþi ani aproape de
a disputa finala Cupei României,
Universitatea Craiova plãteºte tribut
proastei gestionãri a sezonului, atât
ca politicã de achiziþii, cât ºi a me-
najãrii pentru principalul obiectiv.
Deºi teoretic ar avea în faþã un ad-
versar accesibil, FC Voluntari, echi-
pã venitã din play-out, pe care a
învins-o în ambele meciuri din se-
zonul regulat (1-0 ºi 5-0), Craiova
se confruntã cu mari probleme de
lot. Practic, Mulþescu nu poate con-
ta pe 9 titulari din prima parte a se-
zonului, fiindcã altfel echipa ar fi
putut arãta aºa: Calancea - Popov,
Acka, Kay, Vãtãjelu – Mateiu, Mad-
son, Zlatinski, Bãluþã – Nuno Ro-
cha, Ivan. În condiþiile actuale, dacã
am compara cele douã loturi dispo-
nibile pentru partida din seara aceas-
ta, mai valoros pare al oaspeþilor,
Claudiu Niculescu având la dispo-
ziþie jucãtori cu mare experienþã,
precum: Cernat, Costin Lazãr, Maf-
tei, Marinescu, dar ºi un atacant în
mare formã, Adrian Bãlan, pe care
Universitatea a fost aproape sã-l
transfere în iarnã.

Mulþescu: „Situaþia lotului
este foarte gravã”

Aºadar, Gigi Mulþescu, se con-
fruntã cu mari probleme de lot pen-
tru prima manºã a semifinalelor
Cupei României. Tehnicianul trebuie
sã-ºi justifice porecla „Smurd”, fi-
indcã Universitatea este lipsitã de cei
3 mijlocaºi de bazã, Mateiu, Zlatin-
ski ºi Bãluþã, toþi trei suspendaþi, iar
Popov este accidentat. „Va fi o du-
blã dificilã cu FC Voluntari. Se anun-
þã un prim episod greu, date fiind
accidentãrile, suspendãrile cu care
ne confruntãm. Voluntariul este o
echipã aflatã într-o formã crescân-
dã, au urcat ca joc. Astfel încât va
trebui concentrare maximã, un efort
deosebit din partea tuturor celor
care vor intra în teren. Ideal ar fi sã
câºtigãm fãrã sã primim gol. Tre-
buie sã recunosc cã la acest meci
este o situaþie foarte gravã, nu voi
putea folosi trei jucãtori care-ºi
creaserã relaþii de joc, asigurau un
echilibru, dar vom cãuta o formulã
care sã dea randament” a spus
Mulþescu.

Antrenorul a precizat cã dacã va
reuºi sã câºtige cu Universitatea
primul sãu trofeu ca antrenor îºi
va vopsi pãrul culorile echipei: „Nu
mã fac blond, mã vopsesc în al-
bastru, în culorile Universitãþii Cra-
iova dacã luãm Cupa. Eu nu cred
în superstiþii, ci în lucruri certe.
ªtiu ce am de antrenat”.

Cu o formulã ineditã pentru prima manºã a semifinalei
cu FC Voluntari, Universitatea încearcã totuºi sã ia

o opþiune pentru finala Cupei României

Mulþescu s-a declarat nemulþu-
mit ºi de programarea meciului
cu CFR Cluj duminicã, conside-
rând cã atunci se putea disputa
derby-ul Dinamo – FCSB, deoare-
ce niciuna dintre aceste douã echi-
pe nu joacã în Cupa României. Tot
cu CFR a jucat Craiova ºi dupã
sfertul de finalã cu Dinamo, pier-
zând cu 1-4 la Piteºti în faþa echi-
pei din Gruia. „Mi se pare cel pu-
þin bizarã programarea noastrã cu
CFR Cluj, la doar douã zile distan-
þã faþã de meciul cu Voluntari. De
ce nu joacã FCSB – Dinamo du-
minicã, în prime-time, cã tot nu
mai sunt implicate în Cupã, ºi ju-
cam noi luni. Cupa e importantã,
dar laitmotivul activitãþii e sã jucãm
bine pe toate fronturile, în spiritul
Craiovei, sã dãm dovadã de mora-
litate, de-asta tratãm serios toate
meciurile” a spus Mulþescu. 

Oltenii i-au rãspuns
lui Cosmin Contra

Gigi Mulþescu i-a rãspuns ºi lui
Cosmin Contra, care a acuzat Uni-
versitatea cã „a stat caprã” în parti-
da cu FCSB: „M-au supãrat decla-
raþiile dinamoviºtilor, Contra nu avea
voie sã facã asemenea declaraþii
vis-a-vis de mine. Lui nu i s-a us-
cat deocamdatã cerneala de pe car-
netul de antrenor ºi lanseazã astfel
de acuze la adresa mea...Nu am câº-
tigat eu campionate, dar nimeni nu
poate sã punã la îndoialã corectitu-
dinea mea. M-a jignit profund. Pãi
dacã nu voiam sã învingem cum
poate explica jocul ofensiv din pri-
ma reprizã în meciul cu Steaua?”

ªi managerul general al olteni-
lor, Marcel Popescu, a rãspuns
acuzelor venite din partea dinamo-
viºtilor: „Universitatea Craiova este
acuzatã de Dinamo cã ar face jo-
curile cuiva. Faptul cã ni se pune
la îndoialã buna credinþã mã sur-
prinde. Noi vom face întotdeauna
politica clubului nostru, ce are în
vedere marea performanþã ºi un
joc cât mai spectaculos, astfel în-
cât sã ne câºtigãm publicul. În pri-
ma reprizã a meciului de la Seve-
rin, FCSB nu a intrat în careul nos-
tru. Am avut cinci ocazii clare, am
vrut sã câºtigãm. ªi aºa vor sta
lucrurile ºi în ultima etapã, ne do-
rim sã câºtigãm la Bucureºti, cu
FCSB. Universitatea Craiova nu stã
caprã, aºa cum vorbesc academic
cei de la Dinamo. Comisia de Eti-
cã se poate autosesiza. Între clu-
buri trebuie sã existe relaþii de res-
pect, sã scoatem cuvinte gen „ca-
prã, jeguri“ din vocabular”. 

Jucãtorii sunt optimiºti
Fost jucãtor la FC Voluntari,

Marius Briceag revine dupã acci-
dentare chiar în meciul cu fosta sa
echipã, despre care a declarat: „Va
fi un meci greu, Voluntari are ju-
cãtori cu experienþã, dar suntem
motivaþi ºi avem forþa sã facem un
meci bun ºi sã ne apropiem califi-
carea. Eu sunt bine, m-am recu-
perat, am fãcut antrenamente nor-
male, alãturi de coechipieri. Abia
aºtept sã intru pe teren sã-mi ajut
echipa. În cele douã meciuri de la
Piteºti, la mine acasã, am avut parte
de accidentãri. Deci nu prea mi-a
purtat noroc. Bancu a avut evolu-
þii bune ºi ca fundaº central, echi-
pa nu a avut deloc de suferit cu el
în aceastã poziþie”. 

Tânãrul Vladimir Screciu va re-
veni ºi el în lot, dupã ce o rãcealã
puternicã l-a scos din cãrþi pentru
derby-ul cu Dinamo. „Este un meci
dificil, este bine cã jucãm acasã.
Chiar dacã avem trei jucãtori sus-
pendaþi, sunt jucãtori în lot care-i
pot suplini. Mergem la victorie,
sper sã nu primim gol. Mã simt
mult mai bine dupã rãcealã. Volun-
tari va veni cu moral bun, toate
echipele sunt cu gândul sã câºtige
Cupa. Chiar dacã îl voi avea ca
adversar direct pe Cernat, cel mai
experimentat jucãtor al lor, nu am
emoþii” a spus jucãtorul de 17 ani. 

Mateiu, suspendat 3 meciuri
Mijlocaºul Alexandru Mateiu a

fost suspendat trei meciuri ºi
amendat cu 5.000 de lei de Comi-
sia de Disciplinã a Federaþiei Ro-
mâne de Fotbal.  Mateiu a primit
direct cartonaºul roºu în meciul
cu Dinamo (2-2), din etapa a 7-a
din play-off, pentru un fault din
spate comis asupra lui Dan Nis-
tor. Un alt fotbalist al Universitã-
þii, mijlocaºul bulgar Hristo Zla-
tinski, care a fost eliminat dupã
meci pentru al doilea cartonaº gal-
ben, în urma unui conflict cu an-
trenorul echipei Dinamo, Cosmin
Contra, a fost suspendat un meci
ºi amendat cu 740 lei.
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