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Prof.univ.dr Cezar Spînu, rectorul
Universitãþii din Craiova :

“Cercetarea aplicativã
este viitorul pentru toate
universitãþile din România”

Universitatea din Craiova a
organizat  miercuri seara, la Aula
„Alexandru Buia”, un eveniment
de înaltã þinutã, „Gala excelen-
þei în cercetare” , ediþia a II-a
2017, în cadrul cãreia au fost  pre-
miaþi cercetãtorii care au publi-
cat articole în reviste cotate ISI,
monografii în edituri internaþio-
nale de prestigiu ºi au obþinut
brevete pentru idei ºi produse
inovative în perioada 2015-2016.
Toþi au fost recompensaþi cu
granturi interne de cercetare care
sã susþinã activitatea viitoare.

Locuinþã mistuitã
de flãcãri
în Mischii

eveniment / 4 actualitate / 6Discuþii constructive
cu delegaþia
municipalitãþii
din Lom

Preºedintele Consil iului
Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prio-
teasa, a primit, ieri, vizita
unei importante delegaþii a
municipalitãþii din Lom (Bul-
garia), condusã de primarul
Penka Penkova, împreunã cu
care au fost stabilite princi-
palele coordonate strategice
în vederea atragerii de finan-
þare nerambursabilã prin pro-
iecte comune, depuse în cadrul
programului de cooperare
transfrontalierã Interreg V-A
România - Bulgaria.

actualitate / 5educaþie/ 7
- De ce zici “foºti”, Popescule,

pentru cã ei “sunt” în funcþii..

O viaþã în slujba cãrþii

Distinsul istoric
Ciobotea Dinicã, omagiat
la ceas aniversar!

Consilierii municipali PNL ºi
executivul Primãriei Craiova au
ajuns, din câte se pare, la un nu-
mitor comun în privinþa modu-
lui cum vor dialoga, de acum îna-
inte, cu Eco Sud. Liberalii au
cerut, ºi ieri în plen, autoritãþilor
sã cheme administratorul depo-
zitului la discuþii într-un cadru
organizat, nu sã dialogheze prin
intermediul comunicatelor de
presã. Reprezentanþii Primãriei
le-au propus tuturor consilierilor
sã participe la întâlnirea pe care o
vor avea astãzi cu reprezentanþii
Eco Sud. Singura chestiune ce se
va discuta va fi legatã de preþ, ºi
nimic despre investiþiile din ram-
pã, despre care autoritã-
þile au un punct de vede-
re ferm, ºi anume cã se
aflã în sarcina societãþii. 33333 AD
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Tãriceanu:

Trebuie

sã renunþãm

complet la venitul

minim garantat
Liderul ALDE,Cãlin

Popescu Tãriceanu, a decla-
rat, ieri, cã trebuie sã se
renunþe complet la venitul
minim garantat, „care este o
invitaþie la nemuncã”,
afirmând cã,în România,
este crizã de forþã de muncã
ºi cã mãsura se impune
pentru menþinerea ritmului
de creºtere prevãzut în pro-
gramul de guvernare. „Tre-
buie sã renunþãm complet la
venitul minim garantat, care
este o invitaþie la nemuncã,
mai ales în contextul în care,
în România, în momentul de
faþã este crizã de forþã de
muncã. Sunt societãþi comer-
ciale care merg sã aducã
forþã de muncã din þãrile
vecine. Deci, nu putem dacã
avem crizã de forþã de muncã
sã îi lãsãm pe unii sã stea
acasã pe venitul minim
garantat, în loc sã se ducã la
muncã. Eu cred cã ºi din
punct de vedere al demnitãþii
individuale a fiecãruia este
preferabil sã câºtigi un ban
muncit decât sã stai cu mâna
întinsã sã primeºti un ajutor
de la stat”, a declarat preºe-
dintele ALDE, Cãlin Popescu
Tãriceanu. Cãlin Popescu
Tãriceanu a afirmat cã
mãsura îi vizeazã pe cei
cãrora li se oferã locuri de
muncã ºi le refuzã, preferând
sã trãiascã din venitul minim
garantat, nu pe cei care
suferã de handicap. Tãricea-
nu a spus cã PSD „a þinut în
trecut la venitul minim
garantat”, însã, crede cã în
actualele condiþii social-
democraþii vor analiza cu
toatã obiectivitatea propune-
rea ALDE.
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Le Pen ar fi o victorie a femeilor?Le Pen ar fi o victorie a femeilor?Le Pen ar fi o victorie a femeilor?Le Pen ar fi o victorie a femeilor?Le Pen ar fi o victorie a femeilor?

MIRCEA CANÞÃR

În clipul oficial de campanie electoralã,
candidata Frontului Naþional – Marine Le Pen
(48 de ani) – s-a vrut descrisã prin trei cu-
vinte: femeie, mamã, avocat. Mesajul a fost
cât mai clar cu putinþã: se vede ca o femeie
modernã, activã, divorþatã, o mamã de fami-
lie care cunoaºte bine preocupãrile francezi-
lor. Rareori, în Franþa, o femeie a fost, atât
de aproape de Elysee, ca de aceastã datã. În
2007, Segolene Royal, candidata socialiºtilor,
a atins turul secund, dar nu a putut avea suc-
ces în faþa unui adversar puternic, de calibrul
lui Nicolas Sarkozy, extras din funcþia de mi-
nistru de interne. De aceastã datã, chiar dacã
Emmanuel Macron a ieºit pe primul loc, cu
un procentaj de 23,7%, ecartul faþã de Mari-
ne Le Pen – 21,7% - este insignifiant, ºi can-
didata Frontului Naþional s-a aflat multã vre-
me pe prima poziþie, în toate mãsurãtorile so-
ciologice. Se discutã mult ºi pe bunã drepta-
te, despre confruntarea din turul doi al alege-
rilor prezidenþiale. Ar reprezenta o victorie
pentru femei desemnarea Marinei Le Pen drept

câºtigãtoare? Întrebarea a fost pusã deja,
motiv pentru care ministrul drepturilor femei-
lor, printr-o scrisoare deschisã, alãturi de nu-
meroase personalitãþi, a cerut sã fie votat
Emmanuel Macron, pentru cã „alegere Mari-
nei Le Pen ar fi o înfrângere pentru femei”.
Nu este prima exprimare pe acest subiect.
„Este poate o victorie a feminismului, dar nu
exte o victorie a democraþiei”. ªi mica frazã,
cu încãrcãtura ei politicã, a declanºat scan-
dalul. În 2016, Hillary Clinton a pus femeia în
centrul programului sãu, neezitând sã se de-
clare feministã. N-a izbândit. Dar motivele au
fost altele. În programul sãu prezidenþial,
Marine Le Pen vorbeºte doar o datã, în agaja-
mentul numãrul 9, de apãrarea drepturilor fe-
meilor, egalitate de salarizare ºi combaterea
precaritãþii sociale ºi profesionale, în schimb
„leagã” lupta femeilor de pericolul islamist.
Sunt destui observatori care afirmã rãspicat
cã Marine Le Pen, ca preºedinte al Republicii,
n-ar fi o victorie, ci doar un simbol al faptului
cã nu existã obstacole pentru ascensiunea

într-o înaltã demnitate a femeii. Adevãrul este
cã Frontul Naþional a contat pe un electorat
preponderent masculin, ca ºi în 2012. Marine
Le Pen nu este Angela Merkel ºi nici Hillary
Clinton. Este o excepþie într-un peisaj politic.
Un expert în comunicare. ªi dacã Theresa
May este o Angela Merkel a Angliei, Marine
Le Pen rãmâne ceea ce este, deºi poate de-
pãºi 40% la 7 mai a.c.. 65% dintre votanþii
din primul tur, au fãcut-o în favoarea partide-
lor care recomandã o politicã externã mai mult
sau mai puþin anti-Putin sau anti-Assad. Ceea
ce o „blocheazã” pe moºtenitoarea partidului
tatãlui sãu, la o manierã destul de serioasã,
este scandalul asistenþilor parlamentari, care
ar fi „ronþãit” niºte bani europeni prin mijloa-
ce incorecte, ºi OLAF-ul a solicitat, dupã cum
se ºtie, Parlamentului European ridicarea imu-
nitãþii. Paradoxal, pânã acum, acest „cartof
încins” nu a constituit o temã de dezbatere pe
mãsura gravitãþii faptei. Ceea ce, þinând sea-
ma de „recomandãrile” pe care le tot primim,
pare un lucru interesant.

În pofida avertismentelor an-
terioare ale Comisiei, autoritãþile
române nu au reuºit sã revizu-
iascã ºi sã actualizeze planul na-
þional de gestionare a deºeurilor
ºi programul de prevenire a acu-
mulãrii deºeurilor. Aceastã revi-
zuire ar fi trebuit sã aibã loc cel
târziu pânã în 2013. Comisia a
iniþiat procedura privind încãl-
carea dreptului comunitar în sep-

„Pe mine mã intereseazã sã ducem la capãt
ce am decis ieri ºi anume sã se rectifice obiec-
tivele Comisiei, de asemenea sã modificãm re-
gulamentul. Aceastã decizie a fost generatã de
o prestaþie destul de jenantã ºi o poziþie destul
de jenantã a Parchetului General care a decis sã
înceapã o anchetã penalã pe niºte fapte care
erau prescrise, dupã care au venit cu modifica-
rea, au modificat comunicatul de presã. Nu e
în regulã ca Parchetul General sã se joace aºa
cu Parlamentul”, a spus Dragnea.

Comisia Europeanã dã în judecatã România pentru cã
nu a adoptat mãsurile asumate privind gropile de gunoi

Comisia Europeanã va trimite în judecatã România pentru cã
statul român nu a revizuit activitãþile de gestionare a deºeurilor
ºi nu a adoptat planul naþional în acest domeniu, nici programul
de prevenire a acumulãrii deºeurilor, în conformitate cu obiecti-
vele Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presã al site-

ului organului executiv al Blocului comunitar.

tembrie 2015 ºi a transmis Ro-
mâniei un aviz motivat în mai
2016, cerând autoritãþilor sã ad-
opte cu promptitudine mãsurile
fundamentale impuse de legisla-
þia europeanã privind deºeurile.

Comisia a verificat respectarea
acestor obligaþii în cazul tuturor
statelor membre. Comisia Euro-
peanã a trimis în judecatã mai
multe state membre cum ar fi Bel-

gia, Cipru, Croaþia, Italia, Franþa,
Spania ºi Slovenia. Directiva pri-
vind deºeurile vizeazã protejarea
mediului ºi a sãnãtãþii umane prin
prevenirea sau reducerea impac-
tului negativ al producerii ºi ges-
tionãrii deºeurilor, prin diminua-
rea impactului global al utilizãrii
resurselor ºi îmbunãtãþirea efi-
cienþei unei astfel de utilizãri.

România este unul dintre sta-
tele membre ale UE cu cele mai
slabe performanþe în ceea ce pri-
veºte gestionarea deºeurilor mu-
nicipale solide. Existã numeroase
modalitãþi de eliminare a deºeuri-
lor. Îngroparea acestora în sol,
cunoscutã sub denumirea de „de-
pozitare”, este metoda cel mai
puþin durabilã din punct de vede-
re ecologic ºi ar trebui sã fie men-
þinutã doar la minimul absolut ne-
cesar. Directiva privind depozite-

le de deºeuri stabileºte standarde
pentru protecþia sãnãtãþii umane
ºi a mediului, în special a apelor
de suprafaþã, a apelor subterane,
a solului ºi a aerului, împotriva
efectelor negative cauzate de co-
lectarea, transportul, depozitarea,
tratarea ºi eliminarea deºeurilor.

Ministerul Mediului aºteaptã o
înºtiinþare oficialã din partea Cur-
þii Europene de Justiþie pentru a
putea pregãti apãrarea României
în cauza în care Comisia Euro-
peanã a anunþat cã va trimite în
judecatã statul român pentru cã
nu a adoptat mãsuri în domeniul
deºeurilor. “Aºteptãm înºtiinþarea
oficialã a Curþii Europene de Jus-
tiþie pentru a putea pregãti apãra-
rea României în aceastã cauzã”, a
transmis, ieri, Biroul de Presã al
Ministerului Mediului, la solicita-
rea agenþiei de presã MEDIAFAX.

Dragnea, atac la adresa Parchetului General:
Nu e în regulã sã se joace “aºa” cu Parlamentul

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri, referindu-se la ancheta alegerilor din
2009, cã nu este în regulã ca Parchetul General sã se joace „aºa” cu Parlamentul, el

arãtând cã Regulamentul trebuie modificat în aºa fel încât o Comisie de anchetã
parlamentarã sã nu fie bãtaia de joc a nimãnui.

„Eu cred cã Regulamentul (Comisiei de an-
chetã parlamentarã, n.r.) trebuie fãcut în acord
cu deciziile CCR ºi cu Constituþia, în aºa fel în-
cât o Comisie de anchetã parlamentarã sã nu fie
bãtaia de joc a nimãnui”, a adãugat Dragnea.

Liderul PSD a spus cã aceastã Comisie de
anchetã parlamentarã nu este o comisie fãcutã
împotriva cuiva anume, ci este o comisie gene-
ratã de declaraþii publice care au apãrut în ulti-
ma perioadã, fiind ºi o dorinþã „într-o parte a
societãþii” pentru a afla adevãrul.
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Cu o zi înainte de plenul CL,
consilierii PNL au organizat o con-
ferinþã de presã la partid, în care
au luat la puricat mai multe pro-
iecte aflate pe ordinea de zi, insis-
tând însã pe modul de comunica-
re dintre Primãrie ºi administrato-
rul depozitului de la Mofleni. Ieri,
la întâlnirea din plen, consilierul
Marian Vasile a repus pe tapet
aceastã chestiune. Liberalul a soli-
citat executivului primãriei sã adre-
seze o invitaþie scrisã societãþii Eco
Sud pentru o discuþie la comisiile
Consiliului Local.

„În ultimul timp, am observat
un dialog între reprezentanþii Eco
Sud ºi Primãria Craiova, purtat în
presã. Consider cã, pentru inte-
resul craiovenilor ºi pentru o bunã
colaborare, solicit Executivului sã
le transmitã celor de la Eco Sud,
în scris, invitaþia de a participa la
dialog în cadrul comisiilor de spe-
ciale ale CL. Primim informãri,
atât de la o parte, cât ºi de la cea-
laltã, dar pentru o bunã conluca-
re trebuie sã stãm sã discutãm,
sã analizãm ºi sã gândim în inte-
res cetãþenesc. De aceea, vã rog
sã invitaþi, în scris, sã dialogãm
ºi sã ascultãm pãreri atât ale exe-
cutivului, cât ºi ale dânºilor astfel
încât sã luãm decizia cea mai bunã
pentru oraºul nostru”, a cerut
Marian Vasile.

Consilierii municipali PNL ºi executivul Primã-
riei Craiova au ajuns, din câte se pare, la un nu-
mitor comun în privinþa modului cum vor dialo-
ga, de acum înainte, cu Eco Sud. Liberalii au ce-
rut, ºi ieri în plen, autoritãþilor sã cheme adminis-
tratorul depozitului la discuþii într-un cadru orga-
nizat, nu sã dialogheze prin intermediul comunica-
telor de presã. Reprezentanþii Primãriei le-au pro-
pus tuturor consilierilor sã participe la întâlnirea
pe care o vor avea astãzi cu reprezentanþii Eco Sud.
Singura chestiune ce se va discuta va fi legatã de
preþ, ºi nimic despre investiþiile din rampã, despre
care autoritãþile au un punct de vedere ferm, ºi
anume cã se aflã în sarcina societãþii.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Un consilier liberal a cerut
ca întâlnirea sã aibã loc în plen

Acesta a fost susþinut de cole-
gul de partid, Marinel Florescu,
care a solicitat ºi el autoritãþilor
sã organizeze o întâlnire directã
între consilieri, executiv ºi repre-
zentanþii Eco Sud. Acesta a pro-
pus ca discuþiile respective sã aibã
loc chiar într-una din ºedinþele
CLM Craiova, pentru a avea un
caracter public.

„Propunerea mea este ca Eco
Sud sã vinã sã discute direct în CL.
Nu exclud cã ar fi o idee foarte
bunã ºi cea a colegului Vasile Ma-
rian de a invita, într-o primã eta-
pã, la discuþii în comisii. Dar este
bine aici, în public, sã discutãm
pentru cã existã o îngrijorare a cra-
iovenilor în legãturã cu posibilita-
tea de a nu mai putea fi ridicat gu-
noiul. Vã daþi seama cã vine vara
ºi sper sã nu ajungã ºi Craiova cum
a ajuns Napoli, un oraº sub impe-
riul gunoaielor. Este foarte impor-
tantã atitudinea pe care o aveam,
atât noi, dar ºi societatea Eco Sud”,
a punctat liberalul Florescu.

Autoritãþile despre publirepor-
tajele Eco Sud: „dezinformãri”

Referindu-se la punctul aflat pe
ordinea de zi, primarul interimar al
Craiovei, Mihail Genoiu, le-a ex-

plicat consilierilor cã autoritãþile au
luat decizia de a informa Consiliul
Local despre discuþiile purtate pânã
acum cu Eco Sud, deoarece co-
municatele de presã ale societãþii
nu respectã realitatea, fiind simple
„dezinformãri”. Din punctul de
vedere al Primãriei Craiova, în dis-
cuþie se aflã doar propunerea de

majorare a tarifului pe tona de gu-
noi, în timp ce toate celelalte as-
pecte, care apar menþionate în ma-
terialele publicitare ale societãþii -
cum ar fi investiþii la rampa de
colectare – nu au fost ºi nu vor fi
abordate de Primãria Craiova.

„Vreau sã specific încã o datã:
existã o singurã discuþie în cadrul
Primãriei vizavi de solicitarea Eco
Sud, aceea de majorare a tarifului.
Pentru restul nu existã discuþii.
Investiþiile, asigurarea capacitãþilor
de depozitare, tot ceea ce se în-
tâmplã vizavi de celula nr. 6 ºi 5
sunt obligaþii contractuale ale Eco
Sud”, a subliniat Mihail Genoiu.

Municipalitatea aºteaptã
fundamentarea preþului

Reprezentanþii municipalitãþii
mai spun cã, de fapt, toatã neînþe-
legerea a plecat de la faptul cã Pri-
mãria a solicitat societãþii Eco Sud
o fundamentare a propunerii de
creºtere a tarifului. Cu toate cã a

venit cu o argumentaþie pe 4.000
de pagini, Eco Sud nu a reuºit sã
convingã nici pânã acum autoritã-
þile de ce se impune aceastã majo-
rare. ”Este prima datã din istoria
acestui contract când preþul tre-
buie sã fie fundamentat. (...). Nu
s-a cerut, în toatã aceastã perioa-
dã, decât justificãri, justificãri, jus-
tificãri... Sunt inadvertenþe în
aceastã fundamentare, sunt lucruri
care nu sunt corecte”, a explicat
reprezentantul Primãriei Craiova.

Decise sã respecte legea, auto-

ritãþile locale spun cã nu vor re-
nunþa la solicitarea de a avea fun-
damentarea preþului din partea Eco
Sud. Genoiu a lãsat sã se înþeleagã
inclusiv faptul cã Primãria Craio-
va va accepta chiar ºi un tarif ma-
jorat, dacã Eco Sud va reuºi sã-ºi
argumenteze aceastã cerere. „Nu
am spus niciodatã cã sunt împo-
triva majorãrii tarifului, ci sunt

împotriva nefundamentãrii tarifu-
lui. Tariful poate sã fie majorat,
diminuat sau menþinut, în funcþie
de ce iese din acea fundamentare.
Iar fundamentarea – sã vorbim clar
– este contabilitate, este matema-
ticã. Nu ne jucãm cu legea. Ceea
ce este clar este clar, iar ceea ce
nu este clar se scoate din orice
fundamentare”, a spus Genoiu,
care a oferit garanþia cã, pânã la
ora aceasta, Primãria Craiova ºi-a
respectat toate obligaþiile pe care
le-a avut cãtre Eco Sud. ªi în acest
moment, existã o nouã adresã ofi-
cialã trimisã de Primãria Craiova
cãtre Eco Sud, prin care se solici-
tã alte documente în susþinerea
fundamentãrii. ªi spun reprezen-
tanþii municipalitãþii cã nu s-a pri-
mit, deocamdatã, nici un rãspuns.

Aleºii locali, invitaþi la discuþii
Dupã ce a expus în ce constã

neînþelegerea dintre Primãrie ºi
Eco Sud, primarul interimar al
Craiovei, Mihail Genoiu, a accep-
tat ca toþi aleºii locali sã participe,
astãzi, la întâlnirea cu administra-
torul depozitului.

”Sã dãm la o parte discuþia dia-
logului ori la comisii, ori în plen,
eu vã invit sã participaþi mâine (n.r.
- astãzi) la întâlnirea pe care a sta-
bilit-o aparatul executiv cu Eco
Sud, de la ora 11.00. Poate sã par-
ticipe oricine din consilieri, sunteþi
invitaþi sã participaþi la aceastã în-
tâlnire, unde, într-adevãr, sunt ºi
lucruri cu caracter confidenþial”,
a declarat Mihail Genoiu, care a
precizat cã discuþiile nu pot fi pur-
tate totuºi în plen, dat fiind carac-
terul confidenþial al informaþiilor
legate de contabilitatea Eco Sud.
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Oltean în arestul IPJ Dolj
pentru mai multe furturi

Un bãrbat de 44 de
ani, din Balº, judeþul Olt,
care locuieºte fãrã for-
me legale în Craiova, a
fost reþinut pentru 24 de
ore, miercuri searã, pen-
tru sãvârºirea a patru
fapte de furt calificat.
Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, în noaptea de
14 spre 15 aprilie, per-
soane necunoscute au sustras o umbrelã de terasã de pe terasa
unui bar situat pe bulevardul 1 Mai din Craiova, cauzând un
prejudiciu de 600 lei, iar în urma investigaþiilor efectuate de
poliþiºti din cadrul Secþiei 2 Poliþie Craiova s-a stabilit cã autorii
sunt Marius Poenaru, de 30 ani, din Bãileºti, ºi Cosmin Albu,-
 de 44 ani, domiciliat în Balº, judeþul Olt. Umbrela sustrasã a
fost recuperatã de poliþiºti ºi restituitã persoanei vãtãmate, iar
extinzând cercetãrile poliþiºtii au mai stabilit cã, în aceeaºi noapte,
a mai sustras douã biciclete în valoare de 3.500 lei. Astfel, po-
liþiºti din cadrul Secþiilor 2 ºi 3 Poliþie Craiova au organizat o
acþiune în cadrul cãreia a fost prins Cosmin Albu, stabilindu-se
cã acesta a mai sustras, în noaptea de 19/20 aprilie a.c., alte
douã biciclete, fapte comise de aceastã datã în cartierul Valea
Roºie. În sarcina bãrbatului au fost reþinute, astfel, patru in-
fracþiuni de furt calificat. Asearã a fost prezentat instanþei de
judecatã cu propunere de arestare preventivã.

Locuinþã mistuitã
de flãcãri în Mischii

Reprezentanþii Inspec-
toratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au
anunþat cã au fost solici-
taþi, ieri dimineaþã, în ju-
rul orei 07.30, pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit la o locuinþã din
satul Cãlineºti, comuna
Mischii. La faþa locului au
fost trimise douã echipa-
je de pompieri din cadrul Detaºamentului 2 Pompieri Craiova. La
sosirea cadrelor ISU Dolj, incendiul se manifesta la acoperiºul
casei de locuit, existând posibilitatea de propagare la anexele în-
vecinate. Pompierii au reuºit lichidarea incendiului, care a distrus
acoperiºul casei, dar ºi materiale textile, mobilierul ºi elementele
de tocãrie din toate cele cinci încãperi ale locuinþei. Dupã primele
cercetãri, specialiºtii ISU Dolj spun cã, cel mai probabil incendiul
a izbucnit din cauza unei candele aprinse lãsatã nesupravegheatã,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii unitãþii.

Spãrgãtori de maºini
încãtuºaþi de poliþiºti

Potrivit IPJ Dolj, po-
liþiºti din cadrul Secþiei 4
Poliþie Craiova - Com-
partimentul Furturi din
Auto, în colaborare cu
poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 6 Poliþie Craiova, în
urma exploatãrii datelor
obþinute de cãtre lucrã-
tori din cadrul Serviciu-
lui Criminalistic, au reu-
ºit, miercuri, 26 aprilie
a.c., sã identifice autorii
unui furt din autoturism, respectiv Dãnuþ V., de 16 ani, din
Craiova ºi Ionuþ Cercel, de 19 ani, din comuna Gherceºti. În
urma cercetãrilor efectuate s-a stabilit faptul cã aceºtia sunt
autorii a încã trei furturi de acumulatori auto. La cauzã a fost
reunit încã un dosar din evidenþele Secþiei 6 Poliþie, în care
minorul de 16 avea calitatea de suspect pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de furt calificat. Ca urmare a întregului probatoriu
administrat, a fost dispusã efectuarea în continuare a urmãririi
penale faþã de cei doi suspecþi sub aspectul sãvârºirii a cinci
infracþiuni de furt calificat. „Împotriva celor douã persoane a
fost dispusã mãsura preventivã a reþinerii pentru 24 ore pe bazã
de ordonanþã, fiind introduse în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al I.P.J. Dolj”, a precizat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Reamintim cã, potrivit rechizito-
riului întocmit în cauzã de procu-
rorul de caz de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 14 martie
a.c., Inspectoratul de Poliþie al Ju-
deþului Dolj a sesizat Serviciul Ju-
deþean Anticorupþie Dolj cu privire
la faptul cã unui echipaj format din
trei lucrãtori de poliþie din cadrul
Biroului Rutier al Poliþiei Municipiului
Craiova i s-a promis, în mod repe-
tat, o sumã de bani, apoi direct 500
de lei de cãtre Vecea Gãman, de 44
de ani, din Craiova, pentru a nu fi
luate faþã de mãsurile legale ce se
impuneau. Mai exact, pe 14 martie
a.c., seara, în jurul orei 21.00, con-
ducãtorul auto fusese oprit în tra-
fic, iar cu ocazia controlului, orga-
nele de poliþie au stabilit cã autouti-
litara înmatriculatã în Suedia cu care
circula nu avea asigurare de rãspun-
dere pentru daune produse terþilor
prin accidente de circulaþie tip RCA
ºi inspecþia tehnicã periodicã (ITP)
era expiratã, motiv pentru care i-au
adus la cunoºtinþã contravenientu-
lui cã urmeazã sã i se reþinã certifi-
catul ºi plãcuþele cu numerele de
înmatriculare ºi sã-i fie aplicatã o
sancþiune contravenþionalã în valoa-
re totalã de 2.000 lei. Craioveanul
ar fi preferat sã scape mult mai ief-
tin, astfel cã a insistat ca oamenii
legii sã primeascã ºpagã ºi sã nu-l
sancþioneze.
Flagrant în sediul Poliþiei

Poliþiºtii însã, au refuzat cate-
goric oferta ºi, întrucât persoana

A fost menþinut în arest preventiv!

Începe procesul ºoferului craioveanÎncepe procesul ºoferului craioveanÎncepe procesul ºoferului craioveanÎncepe procesul ºoferului craioveanÎncepe procesul ºoferului craiovean
care a vrut sã mituiascã trei poliþiºti cu 500 de lei

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au hotãrât cã poate
începe procesul ºoferului craiovean de 44 de ani care
a vrut sã mituiascã trei poliþiºti de la Rutierã cu 500
de lei. El a ajuns dupã gratii la jumãtatea lunii martie,
a fost trimis în judecatã pentru dare de mitã, iar mier-
curi, 26 aprilie a.c., dosarul a ieºit din camera prelimi-
narã a instanþei, judecãtorii constatând legalitatea
probelor. Tot miercuri, instanþa a menþinut arestarea
preventivã a inculpatului.

depistatã insista în oferirea sumei
de bani, ofiþeri de poliþie judiciarã
ai Serviciului Judeþean Anticorup-
þie (S.J.A.) Dolj din cadrul DGA,
sub coordonarea procurorului de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, au orga-
nizat prinderea în flagrant a craio-
veanului în timp ce oferea suma
de 500 lei celor trei agenþi. Incul-
patul a fost dus la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost audiat,
apoi reþinut pe o perioadã de 24 ore
de procurorul de caz, iar o zi mai
târziu, pe 15 martie, Tribunalului
Dolj a dispus arestarea preventivã
a acestuia pe o perioadã de 30 zile,
mãsurã menþinutã ºi la Curtea de
Apel Craiova.

Pe 28 martie a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care inculpatul a fost trimis în ju-
decatã, iar miercuri, 26 aprilie
a.c., cauza a ieºit din camera pre-
liminarã, instanþa dispunând în-
ceperea procesului: „Constatã
legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr. 199/P/2017 al
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, a administrãrii pro-
belor ºi a efectuãrii actelor de
urmãrire penalã privind pe incul-
patul Gãman Vecea, trimis în ju-
decatã în stare de arest preventiv
pentru sãvârºirea infracþiunii de
dare de mitã. Dispune începerea
judecãrii cauzei privind pe incul-
patul Gãman Vecea pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de dare de mitã.
Cu contestaþie în termen de 3 zile
de la comunicare. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi 26 apri-
lie 2017”, se aratã în hotãrârea
instanþei. În plus, tot miercuri,
instanþa a menþinut mãsura ares-
tului preventiv dispusã faþã de in-
culpat. Dupã ce va rãmâne defi-
nitivã hotãrârea, instanþa urmea-
zã sã stabileascã primul termen
de judecatã.
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La întâlnirea desfãºuratã în sala
de ºedinþe a CJ Dolj au mai parti-
cipat vicepreºedintele Cosmin Va-
sile ºi consilierul pentru afaceri
europene, Ileana Mãjinã, în timp ce
din partea Municipalitãþii Lom a fost
prezent ºi viceprimarul Valentin
Evtimov. „A fost o discuþie bene-
ficã din toate punctele de vedere,
în cadrul cãreia am stabilit priori-
tãþile pe care cele douã autoritãþi,
Municipalitatea Lom ºi Consiliul
Judeþean Dolj, le au pe termen scurt
ºi mediu. Trebuie punctat faptul cã,
pentru urmãtoarele douã sãptãmâni,
atât noi, cât ºi partea bulgarã
vom avea intens de lucru, în-
trucât ne propunem sã finali-
zãm documentaþia necesarã
pentru a depune împreunã un
proiect destinat finanþãrii
unor investiþii în domeniul in-
frastructurii rutiere”, a subli-
niat Ion Prioteasa, preºedin-
tele CJ Dolj.
„Am stabilit, de principiu,
sã colaborãm pentru alte
douã demersuri comune”

ªeful administraþiei dolje-
ne a mai spus cã acest de-
mers urmeazã sã fie promo-
vat în cadrul Programului de

Vaccinul asigurã protecþia împotriva mai
multor boli grave, precum hepatita B, po-
liomielita sau tusea convulsivã ºi se admi-
nistreazã la vârstele de douã, patru ºi 11
luni. În ultimul an, imunizarea copiilor cu
hexavalent s-a realizat cu întreruperi pro-
vocate de lipsa dozelor necesare de vac-
cin, deºi acesta face parte din schema obli-
gatorie ºi se administreazã împotriva teta-
nosului, tusei convulsive, difteriei, hae-
mophilus ºi poliomielitei, dar ºi hepatitei
B. Vaccinul a fost imposibil de gãsit timp
de mai multe luni de zile ºi de fiecare datã
soluþiile gãsite de autoritãþi s-au dovedit a
fi temporare.

În plus, ºi vaccinul împotriva hepatitei
B lipseºte de ceva timp, iar autoritãþile sa-
nitare au luat decizia de a-l substitui, folo-
sind vaccinul hexavalent. În luna decem-
brie a anului trecut a fost aprobatã o sche-
mã de vaccinare alternativã pentru asigu-
rarea protecþiei copiilor nãscuþi din mame
cu hepatitã B. Medicul de familie ar urma
sã administreze, atunci când va fi dispo-
nibil, vaccinul hexavalent acestor mame
de la vârsta de 6 sãptãmâni a copilului.
În fiecare lunã, în Dolj, trebuie vaccinaþi

500 de copii
Vaccinarea reprezintã metoda cea mai

Mihai Sdrealã revine în Con-
siliul Judeþean Dolj dupã demisia
lui Isidor Rãducea, gãsit incom-
patibil de ANI. Ieri, foºtii colegi
au luat act de demisia liberalului
Rãducea ºi a fost declarat vacant
locul de consilier judeþean al aces-
tuia.  Mihai Sdrealã  este urmã-
torul supleant cu drept de acces
în consiliul judeþean de pe lista
depusã de PNL Dolj la alegerile
locale din 2016 ºi mandatul lui de

Mihai Sdrealã i-a luat loculMihai Sdrealã i-a luat loculMihai Sdrealã i-a luat loculMihai Sdrealã i-a luat loculMihai Sdrealã i-a luat locul
lui Isidor Rãducealui Isidor Rãducealui Isidor Rãducealui Isidor Rãducealui Isidor Rãducea

consilier a fost validat tot ieri,
când a depus ºi jurãmântul. Fost
ºef al sucursalei judeþene a RAR,
Mihai Sdrealã este la al doilea
mandat de consilier judeþean la
Dolj. El a mai fãcut parte din
Consiliul Judeþean Dolj ºi în pe-
rioada 2015-2016, când l-a înlo-
cuit pe liberalul Marcel Marcea,
care ºi-a dat demisia din Consiliu
tot pe motiv de  ANI.

MARGA BULUGEAN

Discuþii constructive cu delegaþiaDiscuþii constructive cu delegaþiaDiscuþii constructive cu delegaþiaDiscuþii constructive cu delegaþiaDiscuþii constructive cu delegaþia
municipalitãþii din Lommunicipalitãþii din Lommunicipalitãþii din Lommunicipalitãþii din Lommunicipalitãþii din Lom

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa,
a primit, ieri, vizita unei importante delegaþii a municipalitãþii
din Lom (Bulgaria), condusã de primarul Penka Penkova,
împreunã cu care au fost stabilite principalele coordonate
strategice în vederea atragerii de finanþare nerambursabilã
prin proiecte comune, depuse în cadrul programului de
cooperare transfrontalierã Interreg V-A România - Bulgaria.

cooperare Interreg V-A, Consiliul
Judeþean urmând sã fie lider de pro-
iect, iar valoarea sa totalã nu poate
depãºi pragul de 8 milioane de euro.
„Astãzi ( n.r ieri), am stabilit ca
aceastã sumã maximã pe care o
putem obþine sã fie împãrþitã în
mod egal. În ceea ce ne priveºte,
am decis sã propunem spre fi-
nanþare drumul judeþean care lea-
gã comunele Periºor ºi Cioroiaºi.
Tot în cadrul acestei discuþii, am
stabilit, de principiu, sã colaborãm
pentru alte douã demersuri comu-
ne: unul în domeniul culturii - rea-

bilitarea Casei Memoriale «Elena
Farago», celãlalt în domeniul ges-
tionãrii situaþiilor de urgenþã - achi-
ziþia de echipamente care sã facili-
teze intervenþiile în locurile greu
accesibile, spre exemplu în cazul
incendiilor în pãdure” a declarat
Ion Prioteasa.

„Iatã cã parteneriatul nostru
cu autoritãþi din Bulgaria
continuã în mod fericit”

 Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a spus cã este o reuºitã
aceastã întâlnire cu partenerii de
peste Dunãre, fiind o întâlnire care
vine la o sãptãmânã dupã ce a fost
semnat contractul de finanþare pen-
tru un proiect care va fi implemen-
tat împreunã cu Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, Muni-
cipalitatea Kozlodui ºi Administra-
þia Districtualã Vratsa ºi prin inter-

mediul cãruia vor fi
achiziþionate echipa-
mente moderne, în ve-
derea dotãrii unei sãli de
operaþii a Clinicii de
cardiologie intervenþio-
nalã ºi chirurgie cardi-
ovascularã. „Iatã cã
parteneriatul nostru cu
autoritãþi din Bulgaria
continuã în mod fericit,
cu noi colaborãri în
beneficiul comunitãþilor
pe care fiecare dintre
noi le reprezintã”, a de-
clarat ºeful administra-
þiei doljene.
MARGA BULUGEAN

VVVVVaccinarea cu hexavalent a fost reluatãaccinarea cu hexavalent a fost reluatãaccinarea cu hexavalent a fost reluatãaccinarea cu hexavalent a fost reluatãaccinarea cu hexavalent a fost reluatã
Dupã trei luni de aºteptare, imunizarea cu vaccin hexavalent a

fost reluatã ºi în judeþul Dolj. Sãptãmâna aceasta, la Direcþia de
Sãnãtate Publicã au ajuns 3.700 de doze ce vor fi folosite atât
pentru recuperarea copiilor care au rãmas nevaccinaþi cât ºi pentru
vaccinarea a 500 de copii în fiecare lunã.

eficientã de combatere ºi eliminare a nu-
meroase boli transmisibile. Cu toate aces-
tea, specialiºtii considerã cã acoperirea
vaccinalã în România este în scãdere. Or-
ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii recomandã
efectuarea obligatorie a ºapte vaccinuri,
pentru difterie, pertusis, tetanos, rujeolã,
rubeolã, oreion ºi poliomielitã , atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creºte ris-
cul apariþiei de epidemii.

În fiecare lunã, în judeþul Dolj, ar tre-
bui vaccinaþi aproximativ 500 de copii.
Pentru cã dozele de hexavalent au lipsit
de la sfârºitul lunii ianuarie a.c, medicii de
familie au aºteptat reluarea procesului de
imunizare, în aceastã perioadã fiind recu-
peraþi ºi copiii care au rãmas nevaccinaþi.

România se confruntã în ultimii ani cu
scãderea constantã a acoperirii vaccina-
le pentru toate tipurile de vaccinuri utili-
zate. O cauzã este aceea cã se realizeazã
cu dificultate aprovizionarea constantã cu
vaccinuri, din cauza numãrului mic de
producãtori ºi a problemelor de produc-
þie care apar frecvent ºi care afecteazã ºi
alte state europene.

Vaccinarea în România a scãzut con-
stant de la an la an la toate vaccinurile
incluse în Programul Naþional de Vacci-
nare. Astfel, la nivelul anului 2014 pen-

tru copii în vârstã de 18
luni, acoperirea vacci-
nalã la nivel naþional ºi
pe tipuri de vaccinuri a
înregistrat  valori  de
81,3% pentru BCG,
76,4% pentru Hep B,
51,7 % pentru DTP, HiB
ºi VPI, ºi respectiv de
73% pentru ROR.
Va fi asigurat un stoc
necesar de vaccinuri

Proiectul de lege are
în vedere reglementarea
activitãþii de organizare
ºi finanþare a activitãþii
de vaccinare în România în vederea pre-
venirii ºi limitãrii rãspândirii bolilor trans-
misibile care pot fi prevenite prin vacci-
nare în populaþia generalã.

De asemenea, proiectul de lege are în
vedere creºterea acoperirii vaccinale pen-
tru toate tipurile de vaccinuri incluse în Pro-
gramul Naþional de Vaccinare, astfel încât
sã se asigure un status imun corespunzã-
tor al copiilor împotriva principalelor boli
prevenibile prin vaccinare precum ºi con-
ºtientizarea pãrinþilor sau reprezentanþilor
legali ai acestora privind beneficiile vacci-
nãrii, siguranþa, calitatea ºi reacþiile adver-
se posibile în caz de vaccinare.

 La nivel european toate statele mem-
bre au o tradiþie lungã în implementarea
programelor de vaccinare, inclusiv Româ-
nia. Totuºi, strategia de vaccinare adop-
tatã de fiecare stat membru diferã, astfel

încât tipurile de vaccinãri, tipurile de vac-
cinuri utilizate în programe, numãrul de
doze sau vârstele eligibile pentru fiecare
tip de vaccin, modalitatea de finanþare (gra-
tuit/compensat) sunt stabilite la nivelul fie-
cãrui stat, pe baza recomandãrilor specia-
liºtilor naþionali în domeniu dar ºi pe baza
dovezilor ºtiinþifice ºi recomandãrilor Or-
ganizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.

Spre exemplu, în 11 din cele 28 state
membre UE (Belgia, Bulgaria, Ungaria, Ce-
hia, Franþa, Grecia, Polonia, Letonia, Slo-
vacia, Slovenia, Malta) vaccinãrile sunt
obligatorii ºi admiterea într-o unitate de în-
vãþãmânt sau colectivitate se realizeazã nu-
mai pe baza dovezii de vaccinare comple-
tã conform schemelor naþionale. Sunt ex-
ceptate cazurile de contraindicaþii medi-
cale dovedite.

RADU ILICEANU
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Începând cu ora 11:00, ieri,
Universitatea din Craiova a gãzduit
o manifestare aparte, cu o simbo-
listicã remarcabilã: aniversarea a
70 de ani, a reputatului istoric cra-
iovean, prof.univ.dr. Dinicã Ciobo-
tea. Cadrul festiv a fost dublat de
profunzimea intelectualã a celor
prezenþi, cadre universitare, cerce-
tãtori, muzeografi. O salã foarte
mare s-a dovedit a fi, în cele din
urmã, neîncãpãtoare pentru toþi cei
care au dorit sã fie prezenþi la oma-
gierea unui iubitor al Istoriei, ºi al
Cãrþii, în general. Poate, cel mai
prolific istoric pe care l-a dat cen-
trul universitar craiovean în ultime-
le decenii.

Mai întâi de toate, Omul,
apoi magistrul!

„Cuvintele sunt reprezentative
pentru cel pe care îl omagiem as-
tãzi, cuvinte care echivaleazã cu
acordarea unui titlu de doctor ho-
noris causa” a dorit sã afirme con-
f.univ.dr. Constanþiu Dinulescu,
dând anterior citire unui laudatio
semnat de jurnalistul Mircea Can-
þãr în onoarea istoricului aniversat
ºi publicat în ediþia de ieri a coti-
dianului „Cuvântul Libertãþii”. „Is-
toricului Ciobotea Dinicã, fiul
unui moºnean din Secu de Dolj,
devenit cercetãtor, profesor uni-
versitar, dar mai ales Om!” au
fost cuvintele-titlu, prin care Mir-
cea Canþãr a sintetizat, cu profun-
zimea-i cunoscutã, destinul fericit
al celui ce avea sã devinã, printr-o
muncã asiduuã, unul dintre cei mai
respectaþi istorici ai Craiovei ºi,
prin aceasta, ai României.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

O viaþã în slujba cãrþii

Distinsul istoric Ciobotea Dinicã,Distinsul istoric Ciobotea Dinicã,Distinsul istoric Ciobotea Dinicã,Distinsul istoric Ciobotea Dinicã,Distinsul istoric Ciobotea Dinicã,
omagiat la ceas aniversar!omagiat la ceas aniversar!omagiat la ceas aniversar!omagiat la ceas aniversar!omagiat la ceas aniversar!

Academia Românã, prin Institutul de Cer-
cetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plop-
ºor” Craiova; Universitatea din Craiova –
Facultatea de ªtiinþe Sociale, Societatea de
ªtiinþe Istorice din România – Filiala Dolj
ºi Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor „Re-
gina Maria” – Institutul de Cercetãri Isto-
rice „Pr. Dumitru Bãlaºa”- Râmnicu-Vâl-
cea au omagiat, ieri, pe unul dintre cei mai
prolifici istorici pe care i-a dat Oltenia –
prof.univ.dr. Dinicã Ciobotea. Evenimentul

a fost marcat ºi prin lansarea cãrþii cu titlul
„Istoricul Dinicã Ciobotea la 70 de ani”,
semnatã de un colectiv numeros. Aºadar, un
volum impresionat, la care au lucrat zeci de
autori; o salã arhiplinã, cu reprezentaþi ai
lumii culturale din Dolj, Mehedinþi, Vâlcea
ºi Gorj, ce au colaborat de-a lungul vremii
cu reputatul om de carte – au fost doar câ-
teva dintre elementele care au dat o încãr-
cãturã emoþionalã ºi spiritualã adecvatã
unui eveniment de o asemenea anvergurã.

În salã au fost prezenþi oameni
de culturã din Oltenia, dar ºi din
restul þãrii; printre aceºtia: Radu
ªtefan Vergatti, membru titular al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România; reprezentaþi ai Arhivelor
Naþionale – filialele din Oltenia,
generalul de brigadã dr. Constan-
tin Florea, Inspector ºef al Inspec-
toratului Judeþean de Jandarmi
Dolj, generalul (r.) Ion Pâlºoiu,
foºtii decani de la Istorie ºi Teolo-
gie: prof.univ.dr. Vladimir Osiac ºi
pr. lect.univ.dr. Ion Resceanu.

Zona Olteniei aproape cã
nu mai are secrete

„Dacã ar mãsura cineva, câtã
inteligenþã este prezentã aici, cred
cã s-ar prãbuºi sala. Uitaþi-vã la
domnul profesor! Îi daþi 70 de ani?!
Când am venit în anul 2000, ca asis-
tent, la catedra de Istorie ºi Dom-
nia Sa era conferenþiar, am avut
prilejul sã vãd OMUL Dinicã Cio-
botea. Un om gata sã împãrtãºeas-
cã cunoºtiinþele acumulate, cu mult
umor. Este unul dintre cei mai pro-
lifici istorici. Aproape cã, zona Ol-
teniei nu mai are secrete pentru
domnia sa. A abordat mai toate sub-
iectele, inclusiv pe cele cu tentã re-
ligioasã” a dorit sã precizeze prof.u-
niv.dr. Sorin Damean, decanul
Facultãþii de ªtiinþe Sociale din ca-
drul Universitãþii din Craiova.

Ca o destãinuire fãcutã audito-
riului, tot acesta a mai relatat cã a
avut prilejul sã meargã, alãturi de
istoricul Dinicã Ciobotea, în nor-
dul Olteniei ºi sã afle detalii minu-
nate despre lãcaºele de cult din
aceastã zonã miraculoasã. Greuta-

tea operei celui aniversat, ieri, este
datã, mai afirma decanul Sorin
Damean ºi de faptul cã „argumen-
taþia domniei sale are la bazã studii
de documente vechi, medievale,
scrise în limba slavonã”. Nu a fost
omisã nici referirea la încorsetãri-
le legislative din þara noastrã, cele
care au fãcut ca, la împlinirea vâr-
stei de 65 de ani, universitarul de
mare calibru, Ciobotea Dinicã, sã
pãrãseascã colectivul universitar,
iar „noi sã nu mai beneficiem de
expertiza sa”, a punctat prof.u-
niv.dr. Sorin Damean.

Îndemnat sã scrie o Istorie
a Valahiei Mici

Una dintre personalitãþile ce au
dorit sã-l omagieze pe Dinicã Cio-
botea a fost Radu ªtefan Vergatti,
membru titular al Academiei Oa-
menilor de ªtiinþã din România. „Îi
doresc sã meargã mai departe pe
acest drum sinuos ºi sã facã ceea

ce ar fi trebuit sã facã istoricii: sã
scrie o Istorie a Valahiei Mici, care
este o zonã mirificã a României”,
a spus academicianul Radu ªte-
fan Vergatti.

Domnia Sa a precizat, printre
altele, în volumul omagial „Istori-
cul Dinicã Ciobotea la 70 de ani”
ºi prima impresie pe care i-a fã-
cut-o istoricul nostru craiovean.
Avea se se întâmple, atunci când
fostul sãu profesor Titus Georges-
cu fusese numit Rector al Univer-
sitãþii din Craiova ºi i-a prezentat
imediat câþiva tineri cu perspecti-
ve pentru a revigora învãþãmântul
universitar craiovean. „Între ei se

remarca unul cu trãsãturi tipic ol-
teneºti. Nu era prea înalt, avea ca-
pul brahicefal, cu ochii vii, strãlu-
cind de inteligenþã, trupul voinic
mãrginit de membre puternice. Îþi
evoca, parcã, imaginea unui dac
coborât de pe Columna lui Traian
... Mi s-a spus cã numele lui era
Dinicã Ciobotea”, a evidenþiat
acad. Radu ªtefan Vergatti.

Îi leagã decenii întregi
de prietenie

Aºa cum era de aºteptat, dupã
mesajele înaltelor feþe bisericeºti,
primul care îºi prezintã omagiul, la
adresa istoricul ºi universitarului
aniversat ieri, în volumul editat ºi
prezentat cu ocazia evenimentului,
este directorul Institutului de Cer-
cetãri Socio-Umane „C.S. Nicolã-

escu-Plopºor” al Academiei Româ-
nie, prof.univ.dr. Cezar Avram. Ca
o notã comunã, putem afirma, fãrã
nicio urmã de îndoialã cã vorbim,
iatã, de douã personalitãþi ale lumii
academice, doi istorici ataºaþi de
un destin comun – studiul Istoriei.

„Cinstind ºi omagiind activita-
tea profesorului universitar ºi cer-
cetãtorului Dinicã Ciobotea, remar-
cãm cu aceastã ocazie, de ceas
aniversar, caracterul exemplar,
demnitatea ºi abnegaþia pentru cer-
cetare, întreaga sa viaþã pilduitoa-
re pentru toþi cei din jurul Domniei
Sale, cu deosebire pentru tineri,
care trebuie ºi este necesar sã-i

urmeze exemplu” a precizat
prof.univ.dr. Cezar Avram.

Rãmâne în focul creaþiei
Aºadar, din galeria personalitã-

þilor Craiovei, istoricul Ciobotea
Dinicã, acum, la cei 70 de ani ai
sãi, face parte cu respectul ºi ad-
miraþia cuvenite, graþie unei acti-
vitãþi de creaþie laborioase, trans-
pusã în practicã, prin cele peste
40 de cãrþi publicate, 150 de studii
ºi articole ºtiinþifice, peste 100 de
comunicãri ºi participãri la simpo-
zioane naþionale ºi internaþionale.
În lumea universitarã a aprofundat
perioada medievalã, fiind titluarul
mai multor discipline de curs ºi
seminar, dintre care enumerãm:
„Istoria medie a României”; „ªtiin-
þele auxiliare ale istoriei”; „Paleo-
grafie româno-chirilicã”; „Istoria
Bizanþului”; „Istoria Sud-Estului
European”; „Istoriografie genera-
lã”; „Istoriografia medievalã româ-
neascã”; „Probleme controversa-
te privind istoria medievalã româ-
neascã”; „Oraºul medieval româ-
nesc”.

Cu o aplecare nativã spre carte,
viaþa i-a adus, ca ºi în prezent, buna
formare pe care i-au dat-o biblio-
tecilor, depozitele de documente ºi
cãrþi vechi din cadrul Arhivelor
Naþionale, spre care s-a îndreptat
permanent, fãrã nicio urmã de ezi-
tare, veºnic încrezãtor cã ceea ce
va lãsa în urma sa meritã asimilat,
evaluat, ºi, de ce nu, depãºit. Dacã
generaþiile actuale de tineri cerce-
tãtori ºi istorici pot ridica, ºi mai
sus, fãclia studiul aprofundat! Pro-
fesor la ªcoala generalã din Secu
(1968-1975), apoi, în urmãtorii
cinci ani, muzeograf principal la
Muzeul Olteniei, cercetãtor ºtiinþi-
fic principal – Institutul de Cerce-
tãri Socio-Umane „C.S. Nicolães-
cu-Plopºor” (1980-1999), istoricul
Ciobotea Dinicã avea sã urce la
ultimul grad universitar, în anul
2002, devenind un profesor cu
care Facultatea de Istorie avea,
deja, sã se mândreascã. În lumina
acestor realitãþi, istoricul Ciobotea
Dinicã ne creeazã certitudinea cã,
încã, este în focul creaþiei ºi noi
cercetãri de profil vor vedea lumi-
na tiparului în curând.
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Cadrele didactice s-au implicat
activ în activitatea de cercetare în
aceastã perioadã ºi au obþinut
granturi importante în competiþii
naþionale ºi internaþionale. Nouã
proiecte noi au fost câºtigate în
competiþii, la care se adaugã cele
47 de proiecte în derulare în anul
2015. În anul 2016, au fost câºti-
gate 15 proiecte noi în competiþii
naþionale ºi internaþionale, la care
se adaugã alte 44 de proiecte în

Prof.univ.dr Cezar Spînu, rectorul Universitãþii din Craiova:

Au obþinut diplome de onoare:
Domeniul ªtiinþe Economice:
2015: prof.univdr Ilie Budicã
2016: conf.univ.dr Liviu Popescu
Domeniile ªtiinþe Juridice, ªtiinþe Umaniste, ªtiinþe Comportamentale:
2015: prof.univ.dr Monica Tilea
2016: prof.univ.dr Ligia Rusu
Domeniile Ingineria Sistemelor ºi Roboticã:
2015: conf.dr ing. Daniela Danciu
2016: asist.dr.ing Monica Roman
           prof.univ.dr.ing Dan Seliºteanu
Domeniile Inginerie Electricã ºi Transporturi:
2015 ºi 2016: prof.univ.dr Romulus Lungu
                        conf.dr.ing Mihai Lungu
Domeniile Inginerie Mecanicã ºi Ingineria Materialelor:
2015:  conf.dr.ing Oana Gîngu
2016:  conf.dr.ing Lucian Gruionu
Domeniul Ingineria Resurselor Vegetale:
- Facultatea de Agronomie
2015: prof.univ.dr Rodica Soare
2016: conf.univ.dr Petre Sãvescu
- Facultatea de Horticulturã
2015: prof.univ.dr Violeta Nour
2016: Rodica Aurelia Cimpoiaºu
Domeniul Chimie:
2015 ºi 2016: prof.univ.dr Paul Chiriþã
Domeniul Fizicã:
2015: lect.dr Silviu Constantin Sãraru
2016: lect.dr Iulia Petriºor
Domeniul Geografie:
2015: lect.univ.dr Sandu Boengiu; lect.univ.dr Oana Ionuº;

lect.univ.dr Mihaela Licurici
2016: lect.univ.dr Oana Ionuº
Domeniul Informaticã:
2015: conf. Univ.dr Daniela Dãnciulescu
2016: conf.univ.dr Smaranda Belciug
Domeniul Matematicã:
2015:  prof.univ.dr Andaluzia Cristina Matei; conf.univ.dr Marius

Stãnescu
2016: prof.univ.dr Vicenþiu Rãdulescu; conf.univ.dr Constanþa

Constantinescu

“Cercetarea aplicativã este viitorul“Cercetarea aplicativã este viitorul“Cercetarea aplicativã este viitorul“Cercetarea aplicativã este viitorul“Cercetarea aplicativã este viitorul
pentru toate universitãþile din România”pentru toate universitãþile din România”pentru toate universitãþile din România”pentru toate universitãþile din România”pentru toate universitãþile din România”
Universitatea din Craiova a organizat

miercuri seara, la Aula „Alexandru Buia”,
un eveniment de înaltã þinutã, „Gala exce-
lenþei în cercetare”, ediþia a II-a 2017, în
cadrul cãreia au fost premiaþi cercetãtorii
care au publicat articole în reviste cotate ISI,
monografii în edituri internaþionale de presti-

giu ºi au obþinut brevete pentru idei ºi pro-
duse inovative în perioada 2015-2016. Toþi
au fost recompensaþi cu granturi interne de
cercetare care sã susþinã activitatea viitoa-
re. Premiile, cu valori cuprinse între 500 lei
ºi 5.000 lei i-au încurajat ºi determinat pe
cercetãrii craioveni sã continue activitatea.

derulare. Volumul total al finanþã-
rii atrase prin contracte de cerce-
tare se ridicã la 6.302.714 lei în
anul 2015, respectiv 6.306.921 lei
în anul 2016. “Participãm astãzi (
n.r miercuri) la un eveniment im-
portant al Universitãþii din Craio-
va. Este primul dintr-o serie de
evenimente care se vor desfãºura
pe parcursul acestui an, sub egi-
da “Anului Universitãþii din Cra-
iova”, 70 de ani de la înfiinþarea

acestei instituþii de învãþãmânt
superior. Sigur, cã eforturile de-
puse de noi toþi au dat roade. Se
pare cã, Universitatea din Craio-
va, încet-încet ajunge acolo unde
îi este locul, între cele mai impor-
tante universitãþi din România,
între cele mai importante univer-
sitãþi recunoscute international.
Aceastã Galã onoreazã colegii
noºtri care muncesc cu dedica-
þie, zi de zi. Strategia Universitãþii
din Craiova în domeniul cercetã-
rii ºtiinþifice vizeazã dezvoltarea ºi
transferul cunoaºterii la niveluri
performante cãtre comunitate ºi
este fundamentatã pe doi piloni
principali. Unul, încurajarea cer-
cetãrii fundamentale, ca bazã a
creºterii performanþei ºi vizibilitãþii
instituþiei la nivel regional, natio-
nal ºi international. ªi al doilea pi-
lon se referã la sprjinirea cercetã-
rii aplicative care poate genera
resurse financiare, prin implica-
rea noastrã în rezolvarea unor pro-
bleme concrete ale mediului so-
cio-economic. ªi am încercat în
ultimii ani sã dezvoltãm partene-
riate cu cât mai multe companii
importante din regiunea Olteniei ºi
nu numai. Funcþionarea acestor
parteneriate ne îndreptãþeºte sã
credem cã suntem pe drumul cel
bun în extinderea colaborãrilor ºi
în instituirea unor centre puterni-
ce de cercetare aplicativã”, a subli-
niat prof.univ.dr Cezar Spânu,
rectorul Universitãþii din Craiova.
“Acest eveniment se adreseazã

ºi cercetãrii fundamentale”
Prin organizarea acestui eveni-

ment, conducerea UCV ºi-a pro-
pus recompensarea rezultatelor
semnificative obþinute în cerceta-
re, precum ºi creºterea vizibilitãþii
ºi impactului cercetãrii din Univer-
sitatea din Craiova. Recunoaºterea
activitãþii de cercetare ºtiinþificã
desfãºuratã de cercetãtorii Univer-
sitãþii din Craiova este reflectatã ºi
prin premiile acordate de organi-
zaþii de prestigiu din þarã ºi strãi-

nãtate. Activitatea cercetãtorilor
craioveni a fost recunoscutã prin
21 de premii în anul 2015 ºi 19 în
anul 2016. “Cercetarea aplicativã
este viitorul pentru toate universi-
tãþile din România. Nu mai putem
rãmâne în paradigma finanþãrii in-
stituþionale pentru cã se pare cã va
fi din ce în ce mai greu. Acest eve-
niment se adreseazã ºi cercetãrii
fundamentale. Este un eveniment
dedicat ºi colegilor nostri ca lu-
creazã zi de zi în laboratoare pen-

tru diferite proiecte de cercetare ºi
care publicã ºi publicã bine ºi care
fac brevete pe care trebuie ca noi,
Universitatea din Craiova, sã fim
în stare sã le utilizãm astfel încât
acele top-uri care se fac din când
în când sã ne aducã pe locurile
fruntaºe, care reprezintã prestigiul
Universitãþii din Craiova, dar ºi vi-
zibilitate international. Totodatã,
înseamnã ºi atragere de studenþi ºi
bineînþeles, o finanþare mai bunã.
O sã vedeþi pentru prima datã, deºi
este doar a doua ediþie, o schim-
bare de filosofie…”, a mai spus
rectorul Universitãþii, prof.univ.dr
Cezar Spânu.

20% din valoarea totalã
a premiilor acordate

În cadrul evenimentului au fost
acordate: distincþii pentru cercetã-
torii cu cele mai bune rezultate din
cele 13 domenii de cercetare de
excelenþã din cadrul instituþiei; Tro-
feul de excelenþã în cercetare pen-
tru primii 3 cercetãtori, la nivelul
întregii universitãþi; Trofeul de ex-
celenþã pentru departamentele cu
cel mai bun punctaj acumulat prin

însumarea rezultatelor membrilor
sãi. De asemenea, vor mai fi acor-
date premii pentru „Recunoaºtere
academicã”; „Soluþii inteligente”;
„Parteneriate strategice” ºi „Cerce-
tãtori asociaþi”. Criteriile în baza
cãrora s-au acordat distincþiile au
fost prezentate de prof.univ.dr
Radu Constantinescu, prorectorul
Universitãþii din Craiova. „Domeniile
majore de cercetare : ªtiinþe socia-
le, ºtiinþe umaniste ºi arte; ªtiinþe
inginereºti ºi ªtiinþe exacte. Calcu-
lul punctuajelor individuale se reali-
zeazã prin cumularea punctajelor –
raportate la numãrul de autori –
obþinute pentru articole, cãrþi ºi bre-
vete. Articolele: factorii de impact
ai revistelor, corespunzãtori anilor
2015 ºi 2016. Brevetele: 0,5 punc-
te/brevet naþional ºi 3 puncte/bre-
vet internaþional. Cãrþi: 3 puncte/
carte într-o ediþie internaþionalã de
prestgiu. Ca o recunoaºtere a re-
zultatelor obþinute în activitatea de
cercetare, facultãþile sau departa-
mentele sunt premiate suplimentar
cu o sumã reprezentând 20% din
valoarea totalã a premiilor acordate
membrilor acestora”, a subliniat
prorectorul Universitãþii, prof.u-
niv.dr Radu Constantinescu.
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

O salã  întreagã a aºteptat, cu
sufletul la gurã, ceremonia de
premiere a premianþilor Olimpia-
dei Naþionale de Religie. Foarte
mulþi copii isteþi, cu aplecare spre
religie, ºi-au dovedit cunoºtiinþe-
le într-un concurs de anvergurã
naþionalã, chiar aici,  în  Cetatea
Bãniei. Dupã o slujbã religioasã,
fiind  în timpul Sãrbãtorilor Pas-

cale, prof. Iuliana Gheorghe,
inspector de  specialitate în ca-
drul Inspectoratului  ªcolar Ju-
deþean Dolj, cea care  s-a  ocu-
pat îndeaproape,  alãturi  de co-
legi ºi reprezentanþi ai parteneri-
lor  (Inspectoratul  ªcolar Jude-
þean  Dolj,  principalul organiza-
tor, Mitropolia Olteniei, sponsori)
a þinut cuvântul  de deschidere:
„Suntem  mândri  cã am putut
organiza aceastã  Olimpiadã. Cu
toþii, elevi ºi profesori îndrumã-
tori, sunteþi câºtigãtori,  nu nu-
mai premianþii. Aþi obþinut  o ex-
perienþã de viaþã ºi sunt  convin-
sã cã vã va fi de ajutor”.

Astãzi, la Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” din Craiova, la ora 10:00,
va avea loc festivitatea de premie-

Premiere de anvergurã a câºtigãtorilorPremiere de anvergurã a câºtigãtorilorPremiere de anvergurã a câºtigãtorilorPremiere de anvergurã a câºtigãtorilorPremiere de anvergurã a câºtigãtorilor
Olimpiadei naþionale de religieOlimpiadei naþionale de religieOlimpiadei naþionale de religieOlimpiadei naþionale de religieOlimpiadei naþionale de religie

  Ieri, în  Amfiteatrul  Inspectoratului  ªco-
lar Judeþean Dolj s-a desfãºurat gala de pre-
miere a laureaþilor, participanþi la etapa naþi-
onalã a Olimpiadei de Religie. A fost o mani-
festare demnã de eveniment, iar sala a fost

arhiplinã. Pe lângã premiile acordate de Minis-
terul Educaþiei Naþionale, au apãrut ºi surprize,
unele cât se poate de binevenite, prin remune-
rarea câºtigãtorilor,  venitã atât din partea Mi-
tropoliei Olteniei, cât ºi a sponsorilor.

Câºtigãtori sunt cu  toþii
În prezidiu au fost prezenþi,  atât

reprezentanþi ai  Ministerului Edu-
caþiei Naþionale, cât ºi din alte
structuri din domeniu: ISJ Dolj,
Mitropolia  Olteniei, etc. La mani-
festare a participat ºi Lavinia  Ele-
na Craioveanu, fost inspector
general al ISJ Dolj, actual senator,

membrã a Comisiei de învãþãmânt
din prima Camerã legislativã  a  þãrii,
care,  înainte  de  a  premia o  par-
te din cãºtigãtori, a  precizat: „Sunt
onoratã sã fiu invitatã  ºi sunt con-
vinsã cã religia, tradiþia, patriotis-
mul  sunt  valorile care  dau identi-
tate  unui popor. Vã felicit din toa-
tã inima”. La rândul sãu, prof.
Monica  Leontina Sunã, inspec-
tor  general  al  ISJ Dolj, a menþio-
nat: „A fost  o onoare  pentru  noi
sã organizãm o  astfel de competi-
þie.  Din punctul  meu de  vedere,
cu  toþii sunteþi câºtigãtori. Cel  mai
mult  m-ar bucura  ca, peste timp,
sã rãmâneþi  prieteni ºi  sã vizitaþi

cât  se poate  de des  Craiova. Am
mai  spus-o de  foarte multe ori  -
cu toþii  trebuie  sã învãþaþi ”. Un
punct important a  fost  atins ºi  de
conf.univ.dr. Vasile Timiº, in-
spector general  în cadrul MEN ºi
preºedinte executiv al Comisiei
naþionale: „Vã mulþumesc pentru
ceea ce  aþi  fãcut.  Am  ales  acest
loc, þinând cont  ºi de tradiþia  dum-
neavoastrã. Nu putem trece cu
vederea cã, la Craiova,  sunt  moaº-
tele Sfintei  Muceniþe  Tatiana, Sf.
Serghie, Sf. Nifon ºi Sf. Vuh. Co-
pii aceºtia duc  mai departe  moº-
tenirea culturalã  româneascã ºi tre-
buie sã  le mulþumim. Sunt con-
vins cã,  în timp, o  parte  din teze-
le  prezentate de cãtre tineri  vor  fi
teze de  doctorat”.  La rîndul  sãu,
preºedintele Comisiei de  naþiona-
le, lect.univ.dr. Adrian Ivan, de  la
Universitatea din Craiova, a  pre-
cizat:  „A fost  o  experienþã  extra-
ordinarã ºi  mi-am dat  seama  ceea
ce  înseamnã sã  lucrezi  în echi-
pã.  Aþi acumulat  o experienþã  care
vã  va construi  viitorul”.  Prezent

la  întâlnire,  pãrintele  Ionuþ Apos-
tolache,  reprezentantul ÎPS Iri-
neu Arhiepiscov al Craiovei ºi
Mitropolit al Olteniei, a spus:
„Transmit mesajul ÎPS Irineu, arã-
tând cã venim cu bucuria  de  a
remarca  naºterea  unor mãrturisi-
tori ai  Bisericii, aºa cum deveniþi
voi, copiii. Nu pot  trece peste fap-
tul  cã implicarea  parohiilor  a  fost
totalã ºi ne dorim ºi mai departe
astfel de contribuþii”.

Doi  premianþi din Craiova
Dupã  alocuþiuni, a  urmat  pre-

mierea, cel mai aºteptat moment.

S-au acordat premii ºi diplome, de
la menþiune pânã la  locul  I, pen-
tru  laureaþii din clasele a VII-a  - a
XII-a. Ceremonia a fost oficiatã de
Lavinia Elena Craioveanu, Monica
Leontina Sunã ºi  de Cãtãlin  Pîs-
laru, din  partea  MEN, secretar al
Comisiei naþionale,  care,  cu  mult
umor,  a  înmânat premiile. Au  fost
premiaþi,  de cãtre MEN, 54 de  co-
pii. Judeþul   Dolj a avut doi laure-
aþi - Maria Apostolescu (premiul
al II-lea, cls.a VIII-a, Liceul
„Henri Coandã” din Craiova) ºi
Teodora  Apetrei  (menþiune, cls.
a XI-a,  Colegiul Naþional  „Fraþii
Buzeºti”  din  Craiova). De  ase-
menea, au  fost acordate ºi premii
speciale  (bani, tabere gratuite), din
partea  sponsorilor, iar Mitropolia
Olteniei a  contribuit  la  suplimen-
tarea câºtigurilor  pentru premianþi.
De  asemenea,  au fost  înmânate
plachete manageilor  instituþiilor de
învãþãmânt care i-au gãzduit pe
oaspeþi: Petre Cauc (Liceul „Geor-
ge Bibescu” din Craiova), Liviu
Cotfasã   (Colegiul  Naþional „Ele-
na Cuza” din Craiova) ºi Vasile
Voinescu (Colegiul Naþional Peda-
gogic  „ªtefan  Velovan”), precum
ºi pe  membrii Comisiei  naþionale.

Premiere  la  Colegiul „ªtefan  Odobleja”,
pentru „Made  for Europe”

re a concursului „Made for Euro-
pe”. Competiþia se desfãºoarã
pentru  prima datã la Craiova ºi  a

debutat  pe 26 aprilie, la instituþia
de  învãþãmânt amintitã.  Au  fost
prezentate,  de  peste 100 de  elevi
din toatã þara, costume populare,
din diverse  perioade istorice,  pic-
turi, reþete  gastronomice,  pro-
duse  naturale, toate cuprinse  în
proiectul   „Erasmus+”, care re-
flectã  creativitatea, imaginaþia  ti-
nerilor  ºi profesorilor. Cei califi-
caþi la etapa naþionalã au trecut prin
procese  de  selecþie locale  ºi ju-
deþene. Doljul este  reprezentat  de
echipe de la  ªcoala Gimnazialã
din Ghindeni, ªcoala  specialã „Sf.
Mina” din Craiova, ªcoala Gim-
nazialã „Decebal”,  Liceul  „Tra-
ian Vuia”, Colegiul „ªtefan Odo-
bleja”, Liceul  „Tudor  Arghezi”
ºi  Liceul „Charles Laugier”,  toa-
te  din  Craiova.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Ne-am propus ca, pe parcur-
sul acestui an, prin expoziþiile pe
care le organizãm, sã aducem în
faþa publicului cât mai multe piese
de patrimoniu din colecþiile Muzeu-
lui Olteniei – îndeosebi acele piese
care, dintr-un motiv sau altul, nu
ºi-au gãsit locul în expoziþiile per-
manente ale instituþiei. Muzeul nos-
tru deþine în prezent aproximativ
260.000 de piese de patrimoniu”,

a precizat, ieri, la vernisajul expo-
ziþiei „Despre pãsãri”, managerul
instituþiei, Florin Ridiche.

O micã parte din cele 480
de specii existente în România…

Dintre cele peste 120 de astfel
de piese ornitologice pe care le
deþine, Secþia de ªtiinþele Naturii
prezintã aproximativ 80 de pãsãri
(acvatice, de þãrmuri ºi stufãrii /
semiacvatice, tericole / scurmãtoa-
re, de pãdure ºi tufiºuri / arbori-
cole). „Am ales un titlu generic
pentru aceastã expoziþie, pentru cã
despre pãsãri se poate vorbi în
multiple feluri. Putem vorbi despre
migraþia lor – care este un feno-
men deosebit, despre reproducere
– care ºtim cã este însoþitã de spec-
taculoase manifestãri nupþiale ºi
comportamente aparte pe toatã
perioada de cuibãrit ºi creºtere a
puilor, despre felul cum pãsãrile au
inspirat artiºti ºi oameni de litere.
Expoziþia se referã în special la di-
versitatea lor, ca ºi la adaptabilita-
tea la diferite medii de viaþã, fiind
expuse categorii de pãsãri din toa-

Pãsãri rare ºi curiozitãþi ornitologice,Pãsãri rare ºi curiozitãþi ornitologice,Pãsãri rare ºi curiozitãþi ornitologice,Pãsãri rare ºi curiozitãþi ornitologice,Pãsãri rare ºi curiozitãþi ornitologice,
într-o expoziþie deschisã la Muzeul Oltenieiîntr-o expoziþie deschisã la Muzeul Oltenieiîntr-o expoziþie deschisã la Muzeul Oltenieiîntr-o expoziþie deschisã la Muzeul Oltenieiîntr-o expoziþie deschisã la Muzeul Olteniei

Exponate deosebite din colecþia ornitologicã a Muzeului Ol-
teniei, respectiv pãsãri rare ºi cu statut de monumente ale
naturii, unele clasate în categoria Tezaur (potârnichea de stân-
cã ºi dropia micã – ambele având aproximativ 100 de ani ve-
chime) sau categoria Fond a patrimoniului naþional (barza
neagrã, þigãnuºul, stârcul lopãtar, dumbrãveanca, vulturul
codalb, acvila þipãtoare mare º.a.), pot fi admirate într-o ex-
poziþie deschisã, ieri, la Secþia de ªtiinþele Naturii (strada
„Popa ªapcã” nr. 8).

Între cele aproximativ 80 de exponate se regãseºte ºi stru-
þul african, specie care, în mod obiºnuit, trãieºte în þinuturile
africane. Exemplarul prezentat publicului provine din Grãdi-
na Zoologicã a Craiovei, împãierea ºi naturalizarea lui fiind o
operaþiune complicatã ºi de duratã. Deºi taxidermia, aºa cum
se numeºte aceastã artã, nu este deloc uºoarã, mai ales într-
un muzeu, în prezent Secþia de ªtiinþele Naturii nu mai are
decât un restaurator.

Expoziþia „Despre pãsãri” va putea fi vizitatã pânã la sfârºi-
tul lunii iunie, zilnic, de marþi pânã duminicã, inclusiv, între
orele 9.00 ºi 17.00. Cei care îi vor trece pragul vor afla curio-
zitãþi ornitologice ºi vor admira în vitrine ºi piese din patri-
moniul Secþiei de Etnografie a Muzeului Olteniei – reprezen-
tãri ale pãsãrilor în tradiþia popularã româneascã: obiecte de
ceramicã pictate ºi/sau modelate aviform ºi textile cu repre-
zentãri aviforme.

te grupele ecologice. Evident, este
un crâmpei din aceastã diversita-
te, pentru cã în þara noastrã existã
480 de specii, iar în lume – aproa-
pe 10.000 de specii”, a subliniat
dr. Mirela Ridiche, muzeograf în
cadrul Secþiei de ªtiinþele Naturii.

Ameninþate cu dispariþia,
prin degradarea

ecosistemelor naturale

Specialistul instituþiei a accen-
tuat, cu acest prilej, importanþa
pãsãrilor, precizând cã ele „sunt o
componentã esenþialã a biodiver-
sitãþii ºi indicatori ai calitãþii me-
diului”: „Acolo unde avem o diver-
sitate mare de specii de pãsãri,
avem ºi un ecosistem funcþional.
E foarte important sã cunoaºtem
rolul pãsãrilor în naturã – pe care

îl subliniem ºi noi în aceastã expo-
ziþie –, pentru cã ele controleazã
verigi importante în ecosisteme, fi-
ind granivore, insectivore, prãdã-
toare (diurne ºi nocturne), necro-
fage”. Dr. Mirela Ridiche s-a refe-
rit ºi la faptul cã, astãzi, tot mai
multe specii sunt ameninþate cu
dispariþia, prin degradarea ecosis-
temelor naturale chiar de om,
restrângându-se, astfel, habitatelor
de hrãnire ºi cuibãrire. „Ar trebui
sã ne reevaluãm poziþia în relaþia
cu mediul, în general, ºi cu vieþui-
toarele sãlbatice, în special. Dis-
trugând natura înconjurãtoare, noi
înºine vom fi, în final, afectaþi”, a
mai spus aceasta, adãugând cã ex-
poziþia are ºi scopul de a trage un
semnal de alarmã în acest sens ºi
de a face educaþie ecologicã.

În expoziþie, singurele douã
piese clasate în categoria

Tezaur
Cele mai multe piese din cadrul

expoziþiei fac parte din categoria
Fond a patrimoniului naþional, iar
douã – singurele, de altfel, pe care

Secþia de ªtiinþele Naturii le deþi-
ne – sunt clasate în categoria Te-
zaur. Este vorba despre potârni-
chea de stâncã ºi dropia micã,
numitã ºi spârcaciu, ambele cu o
vechime considerabilã ºi, totoda-
tã, foarte bine conservate. Prima
este provenitã din Clisura Dunã-
rii, având ca an de colectare 1912.
„Un mare ornitolog a donat-o, îm-

preunã cu alte 53 de piese, la des-
chiderea Secþiei de ªtiinþele Na-
turii, în 1926”, a precizat dr. Mi-
rela Ridiche. Cea de-a doua este
datatã 1925. „Din categoria Te-
zaur fac parte piese care trebuie
sã aibã un punctaj foarte mare din
punct de vedere documentar-
ºtiinþific – al vechimii, raritãþii ºi
nu numai. Cele douã sunt piese
extrem de rare în colecþiile mu-
zeelor, în patrimoniul naþional. Iar
apoi sunt foarte vechi, cu aproa-
pe sau chiar peste 100 de ani ve-
chime. Încadrate în categoria Te-
zaur noi nu avem decât aceste
douã piese”, a mai precizat mu-
zeograful craiovean.

Doar un specialist
pentru complicata artã

a taxidermiei…
Unul dintre cele mai spectacu-

loase exponate prezentate – im-
presionând în primul rând prin di-
mensiunile sale! – este struþul afri-
can, întâlnit în þinuturile îndepãr-
tatului continent, iar la noi acli-
matizat în grãdini zoologice sau
ferme. Exponatul prezentat pro-
vine din Grãdina Zoologicã a Cra-
iovei ºi a ajuns la muzeu de apro-
ximativ 20 de ani, împãierea ºi na-
turalizarea lui fiind o operaþiune
complicatã ºi de duratã. „Au lu-
crat trei restauratori, continuu,
timp de o lunã de zile. Operaþiu-

nea de taxidermie a fost grea... Ca
la orice pasãre, a presupus înde-
pãrtarea întregului þesut moale,
construirea unui corp artificial,
tratarea pielii. E ca o operaþie chi-
rurgicalã!”, a explicat Mirela Ri-
diche.

Deºi „împãierea e un procedeu
complicat ºi care presupune pri-
cepere, dexteritate, abilitãþi ºi un
pic de talent”, dupã cum afirmã
muzeograful, în prezent în Sec-
þia de ªtiinþele Naturii nu mai lu-
creazã decât un restaurator. „Au
fost, pânã în anii trecuþi, trei
doamne foarte pricepute. Aneta
Viºan ºi Georgeta Filcu ºi-au lã-
sat semnãtura pe eticheta unui
numãr impresionant de piese. Au
fost niºte restauratori veritabili,
adevãraþi maeºtri în arta natura-
lizãrii, recunoscuþi pe plan naþi-
onal! Din pãcate, au ieºit la pen-
sie, iar acum a rãmas doar tânã-
ra Lavinia Bãlã”, a mai spus Mi-
rela Ridiche, adãugând cã reali-
zarea expoziþiei „Despre pãsãri”
s-a fãcut cu muncã de echipã,
prin aportul nu numai al muzeo-
grafului ºi restauratorului, ci ºi
al conservatorilor ºi custozilor. ªi
asta pentru cã ea a presupus nu
numai amenajarea propriu-zisã ºi
prezentarea atractivã a celor 20
de vitrine ºi a panourilor infor-
mative, ci ºi pãstrarea unor pa-
rametri constanþi de umiditate ºi
temperaturã pentru exponate.

Potârnichea de stâncã Dropia micã
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Marea Britanie trebuie sã poar-
te “un dialog constructiv” cu Uni-
unea Europeanã în ceea ce pri-
veºte viitorul relaþiilor cu Blocul
comunitar, înainte de startul ne-
gocierilor pentru separarea de
UE, a declarat cancelarul german
Angela Merkel. “Trebuie sã ºtim
cum vedere Marea Britanie rela-
þiile viitoare cu noi”, a declarat
Merkel într-un discurs în Parla-
mentul de la Berlin. “Nu existã
nicio îndoialã cã negocierile pen-
tru Brexit vor solicitante pentru
Marea Britanie ºi Europa”, a com-
pletat cancelarul german. Merkel
a criticat “iluziile” unor lideri bri-
tanici care cred cã Regatul Unit
va avea aceleaºi drepturi ca o þarã

Statele membre UE au acordat azil

unui numãr de imigranþi douã ori

mai mare decât în 2015
Statele membre ale Uniunii

Europene au acordat statut protejat
sau de refugiat unui numãr de
710.400 imigranþi în anul 2016,
aceastã cifrã fiind “de peste douã ori
mai mare decât cea din 2015”, a
anunþat Eurostat. Cetãþenii din Siria
au continuat sã fie principalii
beneficiari ai azilului în statele UE,
reprezentând 57% din numãrul total
de persoane care au primit statut
protejat, a precizat instituþia euro-
peanã pentru statisticã. Germania a
acordat protecþie unui numãr de
peste 445.000 de persoane în 2016,
de peste trei ori faþã de anul prece-
dent. Suedia ºi Italia sunt pe urmã-
toarele locuri în ceea ce priveºte
numãrul de persoane care au primit
azil, cu aproape 70.000, respectiv
peste 35.000 de persoane. Eurostat a
mai indicat cã þãrile europene au
primit, anul trecut, peste 1,2 milioa-
ne de solicitãri de azil, cifrã apropia-
tã de numãrul record de cereri din
2015.

Peste 9.100 de poliþiºti au fost suspendaþi

în Turcia pentru presupuse legãturi

cu clericul Gulen
Autoritãþile turce au anuþat cã au

suspendat din funcþie peste 9.100 de
poliþiºi ºi au reþinut mai mult de
1.000 de persoane despre care se
crede cã ar avea legãturã cu clericul
musulman Fethullah Gulen, care
este acuzat de Ankara cã ar fi
orchestrat tentativa de loviturã de
stat din luna iulie. Un total de
1.120 de suspecþi au fost reþinuþi în
urma unei operaþiuni desfãºurate pe
tot cuprinsul þãrii, a anunþat agen-
þia de ºtiri Anadolu, care a precizat
cã au fost emise mandate de reþine-
re pentru un total de 3.224 de
persoane. Aproape 8.500 de membri
ai forþelor de ordine au participat la
operaþiune. Ankara acuza miºcarea
clericului musulman Fethullah
Gulen ca fiind o “organizaþie
teroristã”, cu toate cã gruparea
insistã cã este o miºcare paºnicã
care promoveazã islamul moderat.
Gulen este acuzat de autoritãþile
turce cã ar fi orchestrat tentativa de
loviturã de stat din luna iulie.
Operaþiunea are loc la doar câteva
zile dupã un victoria preºedintelui
Recep Erdogan într-un controversat
referendum privind extinderea
puterilor ºefului statului.

Boiko Borisov, desemnat de preºedinte

Bulgariei sã formeze noul Guvern
Fostul premier Boiko Borisov,

liderul GERB, cea mai mare forma-
þiune din legislativul bulgar, a fost
desemnat de preºedintele Rumen
Radev sã formeze noul Guvern de la
Sofia. Radev l-a felicitat pe Borisov
pentru acordul de colaborare sem-
nat cu coaliþia naþionalistã Patrioþii
Uniþi. Formaþiunea Cetãþeni pentru
Dezvoltarea Europeanã a Bulgariei
(GERB, centru-dreapta) s-a clasat
pe primul loc în cadrul alegerilor
legislative anticipate din luna
martie.

O navã militarã rusã s-a scufundat dupã
ce a intrat în coliziune cu un vas comer-
cial, ieri, în sud-vestul Mãrii Negre, anunþã
Ministerul rus al Apãrãrii. Vasul-cargo care

“Libertatea presei nu a fost
niciodatã atât de ameninþatã”, a
anunþat organizaþia Reporteri
fãrã frontiere, care avertizeazã
asupra efectelor negative ale ata-
curilor asupra presei, discursu-
lui toxic al liderilor autoritari ºi
erodãrii libertãþii presei în demo-
craþiile consolidate. “Drumul
spre victorie a lui Donald Trump
(...) ºi campania pentru Brexit au
fost marcate de atacuri la adre-
sa presei, un discurs anti-presã
extrem de toxic care a condus
lumea spre o nouã erã, a post-
adevãrului, dezinformãrii ºi ºtirilor false”,
se afirmã în ediþia din acest an a raportu-
lui privind libertatea presei la nivel global,
relateazã France 24 Organizaþia trage un

AAAAAvertismentul dat de Angela Merkelvertismentul dat de Angela Merkelvertismentul dat de Angela Merkelvertismentul dat de Angela Merkelvertismentul dat de Angela Merkel
pentru Marea Britanie, înaintea startuluipentru Marea Britanie, înaintea startuluipentru Marea Britanie, înaintea startuluipentru Marea Britanie, înaintea startuluipentru Marea Britanie, înaintea startului

negocierilor pentru Brexit cu Uniunea Europeanãnegocierilor pentru Brexit cu Uniunea Europeanãnegocierilor pentru Brexit cu Uniunea Europeanãnegocierilor pentru Brexit cu Uniunea Europeanãnegocierilor pentru Brexit cu Uniunea Europeanã
membrã a Uniunii Europene ºi
dupã separarea de Blocul comu-
nitar. Negocierile propriu-zise cu
Marea Britanie pe tema Brexit ar
urma sã înceapã abia dupã insta-
larea noului guvern de la Londra,
rezultat în urma scrutinului anti-
cipat din 8 iunie. Guvernul The-
resa May vrea un acord cu Uniu-
nea Europeanã post-Brexit, dar
obþinerea acestuia va depinde de
respectarea de cãtre Marea Bri-
tanie a libertãþilor fundamentale
comunitare - libertatea circulaþiei
persoanelor, bunurilor, serviciilor
ºi capitalului. Theresa May a
semnalat cã ar putea finaliza ne-
gocierile cu UE fãrã ajungerea la
un acord.

Reporteri fãrã frontiere: “Libertatea presei
nu a fost niciodatã atât de ameninþatã”

semnal de alarmã ºi asupra declinului în
Statele Unite ºi Marea Britanie, care au
cãzut douã locuri în indexul din acest an
ºi se claseazã pe poziþiile 43, respectiv 40.

“Nu pare sã fie nimic care sã sto-
peze erodarea libertãþii presei în
democraþiile consolidate”, averti-
zeazã organizaþia. Libertatea pre-
sei este în pericol sau într-o si-
tuaþie foarte gravã în 72 de þãri,
inclusiv Rusia, India ºi China.
“Atacurile la adresa presei au de-
venit comune, iar apariþia de lideri
autoritari este în creºtere. Am
ajuns în era post-adevãrului, pro-
pagandei ºi suprimarea libertãþi-
lor”, se mai afirmã în raport, Un-
garia ºi Polonia fiind în mod ex-
plicit menþionate în acest sens.
Ediþia de anul acesta a Indexului

Global al Libertãþii presei plaseazã Româ-
nia pe poziþia 46, în urcare cu trei locuri
faþã de raportul din 2016.

Coliziune, în Marea Neagrã, între o navã militarã
rusã ºi un vas cargo care plecase din România

a intrat în coliziune ieri cu o navã militarã
rusã, în sud-vestul Mãrii Negre, plecase din
Portul Constanþa miercuri searã, potrivit
datelor prezentate de un site specializat în

deplasãrile navelor. Incidentul maritim a
avut loc în sud-vestul Mãrii Negre, la circa
40 de kilometri de Strâmtoarea Bosfor. Nava
rusã de recunoaºtere Liman, aparþinând
Flotei militare ruse din Marea Neagrã, a in-
trat în coliziune cu un vas sub pavilion
Togo, care transporta animale, informeazã
site-ul agenþiei de ºtiri Sputnik. “Douã nave
au intrat în coliziune: una din Rusia, cealal-
tã sub pavilion Togo. Toþi membrii echipa-
jelor ambelor nave au fost salvaþi, nu existã
victime”, a transmis Paza de Coastã turcã.
Surse citate de presa rusã au confirmat
salvarea membrilor ambelor echipaje, în total
78 de persoane. Numeroase nave ºi cel
puþin un elicopter au intervenit pentru sal-
varea membrilor echipajelor. Incidentul ma-
ritim s-a produs în condiþii de ceaþã densã
în Marea Neagrã. Premierul Turciei, Binali
Yildirim, l-a sunat pe omologul sãu din Ru-
sia, Dmitri Medvedev, pentru a-ºi exprima
regretul în urma scufundãrii navei militare
ruse în Marea Neagrã, informeazã site-ul
cotidianului Hurriyet.
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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

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

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 28 aprilie - max: 27°C - min: 12°C

$
1 EURO ...........................4,5289 ............. 45289
1 lirã sterlinã................................5,3615....................53615

1 dolar SUA.......................4,1565........41565
1 g AUR (preþ în lei)........168,9724.....1689724

Cursul pieþei valutare din 28 aprilie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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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!
Convocare. Administratorul unic Oltea-

nu Marius, al S.C. ROBUC S.A., cu sediul în
comuna Bucovãþ, judeþul Dolj, convoacã în
temeiul Legii 31/ 1990, la sediul societãþii, pe
data de 22.05.2017, ora 12.00, Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor cu urmãtoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea ºi aprobarea bi-
lanþului contabil pe anul 2016.2. Prezentarea
raportului de gestiune al administratorului
unic. 3. Prezentarea raportului comisiei de
cenzori . 4. Diverse. În cazul în care la prima
convocare Adunarea Generalã Ordinarã nu
va fi þinutã din lipsa cvorumului necesar, Adu-
narea Generalã  Ordinarã va avea loc în data
de 23.05.2017, la sediul societãþii, la ora 12.00,
cu aceeaºi ordine de zi.

CONVOCATOR alAdunãrii Generale Or-
dinare a Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A. Cu sediul în Craiova, str. Ghe
Chiþu, nr. 10, jud. Dolj CUI 2291704, înmatri-
culatã la ORC Dolj sub nr. J16/130/1991. Ad-
ministratorul Unic al societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoacã
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
la data de 29.05.2017, ora 11.00, la sediul
Societãþii din Craiova, str. Ghe Chiþu, nr. 10,
jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã participe
toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Regis-
trul Acþionarilor al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A. la sfârºitul zilei de 29.04.2017 (data
de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE
ZI 1. Prezentarea raportului Administratoru-
lui Unic cu privire la gestionarea societãþii
pe anul 2016. 2. Prezentarea raportului Co-
misiei de Cenzori pentru exerciþiul financiar
încheiat la 31.12.2016. 3. Aprobarea situaþii-
lor financiare aferente exerciþiului financiar
2016 ºi a modului de repartizare a profitului.
4.  Descãrcarea de gestiune a Administrato-
rului Unic pentru exerciþiul financiar 2016. 5.
Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2017. 6. Numirea cenzorilor societãþii
ºi stabilirea remuneraþiei acestora. 7. Ratifica-
rea unor acte juridice perfectate de cãtre Ad-
ministratorul Unic al Societãþii, dl Ciuciu Ion
Constantin, în numele  ºi pentru acesta, res-
pectiv: actuladiþional nr. 19 LA CONTRACTUL
DE FACILITATE DE CREDIT Nr. 08453, înche-
iat la data de 06 august 2008. In caz de neîn-
trunire a cvorumului la data convocãrii, se re-
convoacã Adunarea Generalã Ordinara a Ac-
þionarilor în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordi-
ne de zi pentru data de 30.05.2017, ora 11.00,
la sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la
ºedinþã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþio-
narilor personal sau prin reprezentanþi, în baza
unei procuri speciale, conform dispoziþiilor
legale, modelul procurii putând fi disponibil 
la sediul societãþii mai sus indicat. Un exem-
plar original al procurii de reprezentare se
depune la sediul societãþii, cel târziu cu 48 de
ore înainte de adunare. Administratorul Unic
al Societatea CLÃDIREA PROIECT SA CIU-
CIU ION-CONSTANTIN.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Anunþul tãu!

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Caut persoanã companie
bãtrân serviciu super lejer.
Telefon: 0740/788.345.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon: 0767/
323.621.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartement 2 ca-
mere semidecomanda-
te - etaj 2, zona Billa.
Telefon: 0769/688.736.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate Cra-
iova toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp curte,
grãdinã, vie, Livezi-Podari,
drum naþional, asfalt, puþ
american. Telefon: 0722/
266.718, 0251/522.579.
Vând casã cartier Catargiu,
str. Tîrnava  nr. 21. Relaþii la
telefon: 0756/420.895.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.

PRIMÃRIA Comunei Seaca de Cîmp, jude-
þul Dolj, cu sediul în localitatea Seaca de Cîmp,
str. Ion Florescu, nr. 112, judeþul Dolj, organizea-
zã, conform HG nr. 286/2011, concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante în
data de 29.05.2017, ora 11.00, proba scrisã, ºi în
data de 31.05.2017, ora 11.00, proba de interviu:
1. Agent agricol la Compartimentul agricol. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalent;  - cunoºtinþe
de operare pe calculator, nivel avansat; - vechi-
me în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului: nu este cazul. 2. ªef SVSU la Compar-
timentul SVUS. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: - studii medii cu diplomã de bacalau-
reat; - cunoºtinþe de operare pe calculator; -
vechime în specialitatea studiilor necesare ocu-
pãrii postului: nu este cazul. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.05.2017, ora 16.00, la sediul Primã-
riei Seaca de Cîmp, judeþul Dolj. Selecþia dosa-
relor va avea loc în data de 15.05.2017, iar con-
testaþiile la selecþia dosarelor se vor depune în
termen de 48 ore de la afiºarea selecþiei. Relaþii
suplimentare la sediul Primãriei Seaca de Cîmp,
judeþul Dolj. Persoanã de contact: Iordache Con-
stantin, telefon: 0251.320.017, fax: 0251.320.017,
e-mail: primariaseacadecamp@yahoo.com.

COMUNA AFUMAÞI, titular al proiectului
„Înfiinþare sistem public de alimentare cu apã
ºi canalizare în comuna Afumaþi, judeþul Dolj”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj - AVIZA-
RE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru proiectul:
„Înfiinþare sistem public de alimentare cu apã
ºi canalizare în comuna Afumaþi, judeþul Dol-
j”propus a fi amplasat în comuna Afumaþi, ju-
deþul Dolj. 1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã po fi consul-
tate la  sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http//arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 02.05.2017.

COMUNA BRATOVOEªTI,  titular al proiec-
tului  “CONSTRUIRE REÞEA PUBLICÃ DE APÃ ªI
APÃ UZATÃ IN COMUNA BRATOVOEªTI, SATE-
LE PRUNET ªI BÃDOªI, JUDEÞUL DOLJ”, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj, Fãrã evaluarea
impactului asupra mediului ºi fãrã evaluare adec-
vatã pentru proiectul menþionat, propus a fi am-
plasat în comuna Bratovoeºti, satele Punet, Bã-
doºi, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la  sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8.14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 28 aprilie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 28 aprilie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie aragaz.
Telefon: 0785/ 688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

VÂND familii de albine.
Telefon: 0784/450.290.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou- 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Sineas-
ca - douã gropi suprapu-
se, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã D
600, reductor oxigen su-
durã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Expre-
sor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru prietenie
cãsãtorie peste 50 ani.
Telefon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie de
student eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele Ivaº-
cu Florentina Alexandra.
Se declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie
UCIMR pe numele
Bãdescu Maria. Se de-
clarã nulã.

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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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Universitatea Craiova II primeºte, as-
tãzi, pe stadionul “Extensiv”, replica lui Spor-
ting Roºiori, meci ce se vrea unul al reabili-
tãrii, în contextul în care, necontabilizând
acel 3-0, la “masa verde”, din deplasarea de

Craiova II cautã reabilitareaCraiova II cautã reabilitareaCraiova II cautã reabilitareaCraiova II cautã reabilitareaCraiova II cautã reabilitarea
Astãzi, ora 17:00: CS “U” CRAIOVA II – Spor-

ting Roºiori (stadion “Extensiv”), CS Mioveni II
– FCSB II, ACS ªirineasa – FCM Alexandria.

Mâine, ora 17:00: Flacãra Moreni – CSO FI-
LIAªI, Concordia Chiajna II – SCM Piteºti, Ur-
ban Titu – FC Aninoasa.

Meciul FC Voluntari II – CS Podari va fi omo-
logat cu 3-0, dupã ce formaþia doljeanã s-a retras
din campionat). Atletic Bradu stã.

Clasament

1. Piteºti 59 9. FILIAªI* 31
2. Bradu 35 10. Aninoasa 31
3. Moreni* 34 11. Mioveni II* 30
4. Voluntari II* 34 12. CRAIOVA II 27
5. FCSB II* 33 13. Titu 17
6. Chiajna II 33 14. ªirineasa* 17
7. Roºiori* 32 15. PODARI* 13
8. Alexandria* 32
* - un joc mai puþin.

la Podari, ci 0-2, cât a fost pe teren, alb-
albaºtrii mici au contabilizat un singur punct
în ultimele patru runde. Încleºtarea cu Po-
dari a fost chiar prima, dupã care au venit,
în ordine, veritabila ruºine, de acasã, cu

Urban Titu (0-1), o remizã (la 1) cu Filiaºi,
în deplasare, ºi un eºec usturãtor la Chiajna
(2-5). ªi toate aceste rezultate au urmat unei
serii excelente în debutul returului, tradusã
în trei succese ºi douã egaluri.

Cât o priveºte pe Roºiori, nici aceasta
nu se poate lãuda cu prea multe reuºite în
perioada recent trecutã, acumulând patru
puncte în cinci jocuri, iar în ultimul dintre
ele a terminat 0-0 cu Filiaºi, la Iºalniþa.

În “directul” din turul campionatului,
la finele lunii octombrie, bãieþii lui Corne-
liu Papurã ºi Mugur Guºatu au cedat la
limitã, 0-1.

Partida de astãzi va fi arbitratã de o bri-
gadã condusã de Bogdan Neculcea (Bu-
cureºti), ajutat la cele douã tuºe de Nicu-
ºor Marin (Suºeni – Argeº) ºi de Marius
Bãrbulescu (Bucureºti). Observatori vor
fi Elena Muºetoiu (Piteºti) ºi Florentin
Barbu (Giurgiu).

Simona Halep (locul 5 WTA ºi favoritã 4)
va juca astãzi, în sferturile de finalã din ca-
drul turneului de la Stuttgart, cu Anastasija
Sevastova (locul 26 WTA). Sportiva din
Letonia a depãºit-o, ieri, în turul precedent,
pe britanica Johanna Konta (7 WTA), scor
6-3, 7-5, dupã o orã ºi 23 de minute de joc.
Simona o învinsese ºi ea pe Konta, 6-1, 6-3
la sfârºitul sãptãmânii trecute, la Constanþa,
în partida România – Marea Britanie, din Fed
Cup.

Halep are avantaj minim în partidele di-
recte cu sportiva balticã, 3-2, iar cel mai de
curând, anul trecut, jucãtoarea noastrã a ri-
diculizat-o cu un dublu 6-0, în finala tur-
neului de la Bucureºti. Celelalte patru cioc-

Cu cine se bate Halep pentru un loc
în semifinalele turneului de la Stuttgart
Românca a “demolat-o” în ultima lor întâlnire

DIGI SPORT 1

15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu
al Rusiei, la Sochi: sesiune de antrena-
mente / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia Chiajna – CSM Iaºi.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultate consemnate marþi ºi miercuri: Flacãra Moþãþei (V) – ªtiinþa
Danubius Bechet (IV) 0-2, Progresul Castranova (V) – Dunãrea Calafat (IV) 5-6
l.d., Victoria Pleniþa (V) – Tractorul Cetate (IV) 2-5, CS Sopot (V) – Unirea
Leamna (IV) 3-0, Progresul Mischii (V) – Metropolitan Iºalniþa (IV) 1-5, Voinþa
Belcin (V) – Viitorul Cârcea (IV) 2-8, Academia Gicã Popescu (juniori) – Ajax
Dobroteºti (IV) 8-9 l.d., Recolta Ostroveni (IV) – Progresul Segarcea (IV) 0-3.

CUPA ROMÂNIEI – FAZA
JUDEÞEANÃ – ETAPA A 5-A

niri dateazã din perioada 2010/11.
Amintim, Halep, calificatã direct în man-

ºa secundã, a ajuns în sferturi dupã ce a
întrecut-o fãrã drept de apel, miercuri, pe
cehoaica Barbora Strycova (17 WTA), scor
6-2, 6-3.

În schimb, ieri, în turul doi la dublu, ro-
mânca ºi partenera sa, poloneza Alicja Ro-
solska, au fost învinse de perechea Andrea
Hlavaciova / Samantha Stosur (Cehia / Aus-
tralia), scor 4-6, 4-6.

La turneul german a revenit în circuit
Maria ªarapova (neclasatã în ierarhia WTA).
Jucãtoarea rusã fusese depistatã pozitiv cu
meldonium în ianuarie 2015 ºi suspendatã
iniþial doi ani, înainte ca TAS sã-i reducã pe-

deapsa la 15 luni. ªarapova, beneficiarã a
unui wild card, a fãcut deja douã victime.
Pe italianca Roberta Vinci (36 WTA), scor
7-5, 6-3, miercuri searã, ºi pe compatrioata
Ekaterina Makarova (43 WTA), 7-5, 6-1. În

sferturi, ªarapova va juca cu estonianca
Anett Kontaveit (73 WTA), ajunsã aici dupã
ce a furnizat o mare suprizã, prin eliminarea
lui Garbine Muguruza (Spania, 6 WTA), scor
2-6, 7-6, 6-1.

DIGI SPORT 2

12:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Istanbul,.în Turcia / 15:00, 19:30 –
TENIS (F) – Turneul de la Stuttgart, în
Germania.

DIGI SPORT 3

15:00, 17:00 –
TENIS (F) – Turneul
de la Istanbul,.în
Turcia / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie
A: Atalanta – Juventus
/ 3:15 – FOTBAL
Argentina – Primera
Division: Independiente
– Estudiantes.

DIGI SPORT 4

13:30 – TENIS (M)
– Turneul de la
Barcelona, în Spania /
19:00, 22:00 – BAS-
CHET (M) – Final
Four Liga Campionilor:
Banvit Bandirma –
Monaco, Iberostar
Tenerife – Umana

Reyer Venezia.

DOLCE SPORT 1

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Rusiei, la Sochi: sesiune de
antrenamente / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Concordia Chiajna – CSM Iaºi / 5:00 –
BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 2

13:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Barcelona, în Spania / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Villarreal – Sporting
Gijon.

DOLCE SPORT 3

19:00, 22:00 – BASCHET (M) – Final
Four Liga Campionilor: Banvit Bandirma
– Monaco, Iberostar Tenerife – Umana
Reyer Venezia.

EUROSPORT 1

12:00, 16:30, 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit.

EUROSPORT 2

15:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Cupa
UEFA, la Almaty, în Kazahstan: Sporting
Lisabona – Ugra Iugorsk / 17:00 –
CICLISM – Turul Romandiei, în Franþa /
18:30 – CICLISM – Turul Yorkshire, în
Regatul Unit / 21:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Bayer Leverkusen –
Schalke / 23:45 – FOTBAL PE PLAJÃ -
Cupa Mondialã, la Nassau, în Bahamas:
Portugalia – Panama.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – CSM Iaºi.
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1. FCSB 7 4 2 1 10-5 38
2. Viitorul 7 2 3 2 6-5 35
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR Cluj 7 3 2 2 8-7 33
5. Craiova 7 1 3 3 5-10 28
6. Astra 7 1 1 5 7-12 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

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

ASA – Gaz Metan,  sâmbãtã,  ora 15
Panduri i  –  FC Volunari ,  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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Play-off – etapa a VIII-a
Viitorul  –  Astra,  sâmbãtã,  ora 20.30

CFR Cluj  –  „U” Craiova,  duminicã,  ora 20.30
Dinamo – FCSB, luni ,  ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Pe site-ul tuttomercatoweb, sub
titlul „Un sezon bun pentru Gusta-
vo. Mulþumim Univesitãþii Craio-
va” ziariºtii italienii discutã cu Ga-
etano Montalbano, agentul brazi-
lianului Gustavo Di Mauro Vage-
nin despre transferul în Bãnie ºi
acomodarea mijlocaºului de 26 de
ani la Universitatea. Cei de la tut-
tomercatoweb fac o scurtã prezen-
tare a Universitãþii Craiova, în in-
troducerea materialului despre
play-maker-ul care a impresionat
în Serie C, la Salernitana, Novara
sau Messina. „Universitatea Cra-
iova, clubul din România renãscut
în 2013 din cenuºa vechiului FC,
are obiective mãreþe. De aceastã
nouã aventurã se ocupã patronul
Mihai Rotaru, reuºindu-se promo-
varea imediatã în Liga I, unde s-au
obþinut clasãri pe locul 5, respec-
tiv 8, în urmãtorii ani. Pânã la în-
ceputul stagiunii viitoare, urmeazã
sã fie inaugurat un stadion nou,

Agentul mijlocaºului brazilian al Universitãþii Craiova
a împãrtãºit presei din Italia impresiile sezonului de

acomodare al lui Gustavo în fotbalul românesc

Preºedintele FIFA, Gianni In-
fantino, a anunþat oficial cã vom
avea parte de arbitraj video la Cam-
pionatul Mondial din 2018. Lide-
rului forului mondial a declarat cã
pânã în acest moment, arbitrajul
video, a dat rezultate satisfãcãtoa-
re, ºi reprezintã o soluþie pentru

evitarea greºelilor de arbitraj la cel
mai înalt nivel. Testat pe Campio-
natul Mondial al Cluburilor dar ºi
la mai multe meciuri amicale, prin-
tre care partida dintre Franþa ºi
Spania din Martie. „Vom folosi ar-
bitrajul video la Campionatul Mon-
dial din 2018, deoarece pânã acum

am avut numai rezultate pozitive.
În 2017, când toatã lumea care se
aflã pe stadion sau acasã poate
vedea în numai câteva secunde
greºeala arbitrului, nu ne permitem
ca arbitrul sã fie singurul om care
sã vadã o anumitã fazã”, a decla-
rat preºedintele FIFA.

Arbitraj video la Mondialul din 2018Arbitraj video la Mondialul din 2018Arbitraj video la Mondialul din 2018Arbitraj video la Mondialul din 2018Arbitraj video la Mondialul din 2018

Dupã ce bulgarul Apostol
Popov a suferit o operaþie de
menisc, ratând finalul de sezon, a
venit rândul atacantului de 16 ani,
Jovan Markovic, sã fie supus
unei intervenþii chirurgicale
asemãnãtoare, în Bucureºti.
Puºtiul care a debutat în acest
sezon în prima echipã a ªtiinþei
este la a doua operaþie de acest
gen, la un an distanþã de prima.
Ca ºi în cazul lui Popov, suporte-
rii Universitãþii Craiova din
Bucureºti l-au vizitat la spital pe
Jovan Markovic pentru a-i oferi
sprijin moral ºi a-i ura însãnãtoºi-
re grabnicã. „Marko” va fi apt
pânã la reluarea pregãtirilor
pentru sezonul urmãtor, în timp
ce Popov este în plinã perioadã
de refacere, el sperând chiar sã
mai joace mãcar un meci în
actuala stagiune. Bulgarul îºi
încheie contractul cu Universita-
tea în vara aceasta ºi nu ºtie dacã
va continua ºi din sezonul
urmãtor în Bãnie.
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construit din fonduri publice, care
va avea 40.000 de locuri (n.r., noul
stadion are 30.000 de locuri) ºi
care va gãzdui meciurile „Leilor”,
al cãror preºedinte este acum Mar-
cel Popescu. În lot se aflã ºi mijlo-
caºul brazilian nãscut în 1991,
Gustavo di Mauro, fostul jucãtor
de la Salernitana, Novara ºi Mes-
sina” scriu italienii.

„Gustavo a ales o echipã
de mare tradiþie”

În continuare, agentul Gaetano
Montalbano dezvãluie detaliile in-
tegrãrii lui Gutavo Di Mauro Vage-
nin la Craiova. „Gustavo s-a adap-
tat foarte bine în România, chiar
dacã nu a fost uºor sã schimbe
þara, obiceiurile ºi sã se obiºnuias-
cã rapid cu un altfel de fotbal. A
fãcut-o însã, ºi acum este un ju-
cãtor deja important pentru Univer-
sitatea Craiova. Încã de la prezen-
tarea sa la noua echipã a fost anun-

þat ca principala achiziþie a clubu-
lui, în vara trecutã. Gustavo are
deja în palmares câteva evoluþii re-
marcabile, fiind folosit ca atacant
de bandã sau ca ºi coordonator de
joc. A ºi marcat câteva goluri im-
portante, unul dintre ele contra ri-
valei Dinamo Bucureºti, într-un
meci în care a fost considerat cel
mai bun jucãtor de la Universitatea
(în acel Dinamo – Craiova 2-1, din
sezonul regulat, când Gustavo l-a
înlocuit în minutul 24 pe Mateiu,
iar în repriza a doua a obþinut un
penalty, în urma cãruia a ºi mar-
cat, dupã ce Ivan ratase)” spune
Moltalbano.

Impresarul considerã cã Gus-
tavo va creºte treptat ºi se va im-
pune ca un jucãtor important în
Liga I, scopul sãu fiind sã prindã
un contract la o formaþie impor-
tantã din Europa, la finalul con-
tractului, scandent în 2019. „Gus-
tavo a ales România, deoarece a
fost ofertat de o echipã cu obiecti-
ve importante, de un club de mare
tradiþie în România. Conducerea
actualã vrea sã punã bazele unei
echipe solide, pentru a nu se mai

repeta eºecurile din anii precedenþi.
Iar în acest sezon echipa s-a cali-
ficat în play-off ºi are ca obiectiv
participarea în cupele europene.
Gustavo vrea sã joace în astfel de
competiþii, de aceea a ales  Româ-
nia, chiar dacã avea oferte impo-
rante ºi de la echipe din Italia. Are
contract cu Universitatea pânã în

2019 ºi pânã atunci vrea sã aibã o
cotã importantã pe plan internaþio-
nal. Cred cã poate reuºi acest lu-
cru, fiindcã are calitãþile necesare.
Dacã se va întoarce în Italia, o va
face pe uºa din faþã” a declarat
agentul lui Gustavo, Gaetano Mon-
talbano. 5 goluri a marcat Gusta-
vo pentru Universitatea Craiova.
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