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CMYK

Când „asistaþii”
devin o problemã!

A apãrut o temã incitantã de
dezbatere – deocamdatã – ridi-
catã, deunãzi, de Cãlin Popescu
Tãriceanu, liberal, preºedintele
Senatului, liderul ALDE, susþi-
nut de ministrul Muncii ºi Jus-
tiþiei Sociale, Lia Olguþa Vasi-
lescu, pe venitul minim garan-
tat. Cum îngemãnarea de opi-
nii, aparþinând unui liberal ºi
unui social-democrat, pe proble-
ma asistaþilor poate pãrea nefi-
reascã, o aplecare asupra ei
meritã fãcutã. Tipul acesta de
discurs ar putea pãrea pericu-
los, riscant, în primul rând pen-
tru social-democraþii, iniþiatorii
Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat.

Spitalele asigurã
urgenþele
de 1 Mai
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de culturi, distruse
de îngheþ, în Dolj

La distanþã de câteva zile bune
de la producerea unui fenomen
meteorologic foarte periculos –
îngheþul – din intervalul 22-24
aprilie a.c., Direcþia pentru Agri-
culturã Dolj a reuºit sã centrali-
zeze datele despre situaþia cultu-
rilor agricole afectate. Astfel, pe
raza Doljului, patru comune figu-
reazã cu suprafeþe calamitate. Cea
mai afectatã este cultura de po-
rumb. Comuna Unirea a trans-
mis, printr-o adresã cãtre D.A.
Dolj, cã 500 ha cultivate cu porumb
au fost compromise. ªi necazuri-
le nu se opresc aici. Viþa-de-vie a
fost calamitatã pe 190 de hectare,
cartofii pe 20 ha ºi fasolea pe 5 ha.
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- S-au înmulþit legile, Popescule, dar

mai mult s-au înmulþit nelegiurile.

Ieri au fost omagiaþi
veteranii de rãzboi
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Misiunea oamenilor legii
de a asigura un climat de
ordine ºi siguranþã publicã
va continua ºi în aceste zile
de minivacanþã, peste 1.200
de poliþiºti urmând sã fie la
datorie în perioada 28 apri-
lie – 2 mai pentru a asigura
doljenilor liniºtea ºi sigu-
ranþa necesare pentru a se
bucura de zilele libere.
Grãtarele în aer liber sunt
tradiþionale de 1 Mai, ast-
fel cã, în Craiova, munici-
palitatea a asigurat o zonã
de picnic la Hanul Docto-
rului. Atât poliþiºtii, cât ºi
pompierii vor fi cu ochii pe
cei care vor alege sã petrea-
cã aici, pentru evitarea in-
cidentelor de orice naturã.55555 AC
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Alertã meteo de ploi
pentru întreaga þarã sâmbãtã
ºi duminicã

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM) a emis, ieri, o informare
meteorologicã de ploi însemnate can-
titativ ºi instabilitate atmosfericã accen-
tuatã valabilã sâmbãtã ºi duminicã în
întreaga þarã. În intervalul 29 aprilie,
ora 10.00 – 30 aprilie, ora 18.00, meteo-
rologii avertizeazã cã vor fi perioade
de timp în care instabilitatea atmosferi-
cã va fi accentuatã ºi se va manifesta
prin averse ce pot avea ºi caracter to-
renþial, descãrcãri electrice, intensifi-
cãri ale vântului, trecãtor ºi cu aspect
de vijelie ºi pe arii restrânse cãderi de
grindinã. Astfel de fenomene se vor
semnala cu precãdere în zonele de deal
ºi de munte, precum ºi în Oltenia, Tran-
silvania, jumãtatea de nord a Moldo-
vei ºi local în Muntenia. Cantitãþile de
apã vor depãºi local 20...25 l/mp ºi izo-
lat 35...40 l/mp, în special în zona Car-
paþilor Meridionali ºi în nordul Carpa-
þilor Orientali.

SRI: Serviciul s-a constituit
ca parte civilã în dosarul
Hexi Pharma

Serviciul Român de Informaþii s-a
constituit ca parte civilã în dosarul Hexi
Pharma SRL pentru suma de 12.600 lei,
anunþã Serviciul pe pagina sa de Face-
book. “Serviciul Român de Informaþii
s-a constituit ca parte civilã în dosarul
Hexi Pharma SRL pentru suma de 12.600
lei, TVA inclus, reprezentând contra-
valoarea contractului subsecvent nr.
90/3 din 26.01.2016, reziliat la data de
03.02.2016 de cãtre Unitatea Militarã
0502 Bucureºti. În ceea ce priveºte
Spitalul Agrippa Ionescu, acesta a re-
stituit cãtre Hexi Pharma produsele achi-
ziþionate, drept pentru care respectiva
societate a stornat facturile prin care
se efectuase plata”, se aratã într-un me-
saj al Serviciului Român de Informaþii,
postat pe pagina de Facebook a insti-
tuþiei. SRI precizeazã cã, pe 11.08.2016,
Hexi Pharma Co SRL a transmis confir-
marea debitului de 12.314,16 lei. “În con-
secinþã, unitatea noastrã spitaliceascã
deþine o creanþã certã, lichidã ºi exigibi-
lã, faºã de care Hexi Pharma Co SRL ºi-
a manifestat disponibilitatea de a o
plãti”, potrivit sursei citate. La începu-
tul lunii martie 2017, procurorii Secþiei
de urmãrire penalã ºi criminalisticã din
Parchetul General au finalizat cercetãri-
le ºi au dispus trimiterea în judecatã a
firmei Hexi Pharma, pentru 340 de in-
fracþiuni de înºelãciune, dar ºi a direc-
toarei Flori Dinu.
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Administraþia prezidenþialã a
optat pentru „o reprezentare
cât mai largã” la recepþia ofe-
ritã de preºedintele Klaus Io-
hannis cu ocazia Zilei Europei,
pe lista de invitaþi aflându-se ºi
Liviu Dragnea ºi Victor Ponta.
M. Dobrovolschi: „Curtea Pa-
latului Cotroceni este suficient
de mare”.

„Nu voi face niciun fel de
comparaþie între un eveniment
ºi altul. (…) De aceastã datã
s-a optat pentru o listã extinsã
care sã satisfacã un principiu:
o reprezentare mai largã, atât
la nivelul instituþiilor statului,
cât ºi din alte zone ceea ce în-
seamnã societate româneascã,
culturã, educaþie, sãnãtate, eco-
nomie. O sã vedeþi cã va fi
foarte multã lume ºi vã asigur
cã aceastã curte a Palatului
Cotroceni este suficient de mare pentru a gãz-
dui pe toatã lumea”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al Administraþiei Prezidenþiale, Mãdãli-
na Dobrovolschi.

Întrebarea a fost adresatã în contextul în
care preºedintele Camerei Deputaþilor, Liviu
Dragnea, a declarat joi cã a primit deja la cabi-
netul sãu invitaþia din partea Administraþiei Pre-

Reprezentanþii Complexului
Energetic Oltenia au anunþat, joi,
cã 900 din cei o mie de salariaþi
care vor rãmâne fãrã slujbã, în luna
mai, au intrat în preaviz. Condu-
cerea CEO susþine cã cererile pen-
tru plecarea voluntarã din cadrul
companiei vor fi primite pânã vi-
neri.

Conform planului de reorgani-
zare, o mie de angajaþi ai CEO vor
fi disponibilizaþi începând cu 1 mai
2017. Deocamdatã, 900 de mineri
ºi energeticieni se aflã pe liste, iar
compania mai are nevoie de 100
de salariaþi pentru a ajunge la nu-
mãrul propus. Cei concediaþi vor
beneficia de salarii compensatorii.

„Numãrul de persoane, înaintat
joi cãtre AJOFM Gorj, este de 900,
dar personalul total care va fi dis-
ponibilizat conform planului de dis-
pobilizare aprobat de cãtre AGA
este de o mie de persoane. Noi
desfãºurãm activitatea din trei ju-

Iohannis renunþã la criteriile de integritate mult invocate ºi extinde
lista invitaþilor pentru Ziua Europei la demnitarii cu probleme penale

zidenþiale. La eveniment a fost invitat ºi ºeful
Senatului Cãlin Popescu-Tãriceanu. Purtãto-
rul de cuvânt a þinut însã sã menþioneze cã
preºedintele Klaus Iohannis” nu face nicioda-
tã rabat de la principii”.

„Nu voi compara lista de acum cu altã listã
pentru cã sunt evenimente diferite. Vã asigur
cã preºedintele României nu face niciodatã ra-

bat de la principii pentru cã
nu este o chestiune pe care
doar domnul preºedinte o cre-
de. Trebuie sã avem în spa-
þiul public ºi mai ales la nive-
lul funcþiilor importante în stat
niºte criterii de moralitate care
sã fie respectate de toatã lu-
mea (…) Acum vorbim de-
spre un alt principiu care a
stat la baza acestei liste, a fost
acela pe care l-am menþionat
deja – o reprezentare cât mai
largã a întregului spectru po-
litic ºi a conducerii instituþii-
lor statului”, a adãugat Mã-
dãlina Dobrovolschi, care a
completat cã pe lista de invi-
taþi se aflã ºi foºtii preºedinþi,
prim-miniºtri sau ºefii altor in-
stituþii ale statului. Pe lista de
invitaþi s-ar afla ºi fostul pre-
mier Victor Ponta.

Nu la fel a stat situaþia în 1 Decembrie,
atunci când Liviu Dragnea, Cãlin Popescu
Tãriceanu ºi Victor Ponta nu au fost invitaþi
de preºedinte nici la parada militarã ºi nici la
recepþia de la Cotroceni, din cauza probleme-
lor penale. Atunci preºedinþia a anunþat cã este
vorba despre niºte criterii care au stat la baza
întocmirii listei cu invitaþi.

Disponibilizãri în masã: 900 din cei o mie de salariaþi
de la Complexul Energetic Oltenia, în preaviz

deþe. Am început sã dãm preavi-
zele de miercuri. Cererile de ple-
cãri voluntare vor fi primite pânã
la sfârºitul acestei sãptãmâni, pânã
vineri. Din cei 900, pensionabili au
fost aproape de 680, care mai
aveau puþin pânã la pensie, restul
sunt cu plecãri voluntare, oameni
care ºi-au dorit sã plece din cadrul
companiei. Pensionabilii vor primi,
la plecare, pachete între 1,3,6 ºi 9
salarii, depinde de timpul cât îl mai
are fiecare pânã va ieºi oficial la
pensie, iar cei cu plecãri voluntare
vor primi nouã salarii”, a declarat
corespondentului MEDIAFAX,
Sorin Boza, directorul CEO.

Potrivit acestuia, cei care vor fi
disponibilizaþi din toate unitãþile de
producþie, de la muncitori, pânã la
directori, acestea urmând sã fie
ultimele disponibilizãri din acest an.

„Alte disponibilizãri nu vor mai
fãcute în acest an. Programul ini-
þial a fost de douã mii, dar þinând

cont de strategia energeticã am
modificat acest program de la douã
mii, care era aprobat anul trecut,
la o mie, pe care l-am aprobat anul
acesta. Pentru anul viitor, conform
planului existent, sunt 750 de per-
soane, dar vom reanaliza, ca ºi anul
acesta. Oricum, nu vor fi mai mulþi
de 750. Rãmânem cu 13.400 de
persoane în acest an”, a mai de-
clarat Boza.

Persoanele disponibilizate vor
sta 20 de zile în preaviz, au decla-
rat, la rândul lor, reprezentanþii
Agenþiei Judeþene pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Gorj. „Avem
o notificare de la CEO pentru o mie
de persoane, din care 752 sunt ºi
nominalizaþi deja, care îºi desfãºoa-
rã activitatea în unitãþi ºi subuni-
tãþi din cadrul judeþului Gorj, restul
încã nu sunt nominalizaþi. Au 20
de zile de preaviz”, a precizat Ro-
meo Chiriac, directorul Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Gorj.

Printre cei aflaþi pe listele de
concedieri se aflã ºi cei trei direc-
tori de la carierele Roºia, Jilþ ºi
Tismana. Sindicaliºtii aºteaptã sã
afle ºi numele celor 100 de per-
soane care nu au fost identificate
deocamdatã. „900 de salariaþi au
primit preaviz. Este vorba despre
voluntari ºi cei care îndeplinesc
condiþiile de pensionare. Din ceea
ce ºtiu, mai este vorba de o dife-
renþã de aproximativ 80-100. Eu
nu ºtiu la actualã dacã reuºesc sã-
i identifice pe acei salariaþi ºi, bi-
neînþeles, dorim sã vedem care
vor fi respectivii salariaþi. Avem
un principiu foarte clar, în care se
spune cã nu vor fi afectaþi sala-
riaþii care lucreazã în activitatea
de producþie sau mai bine zis mun-
citorii. S-ar putea ca diferenþa
pânã la o mie sã o reprezinte vo-
luntarii”, a declarat, pentru ME-
DIAFAX, Gabriel Cãldãruºe, pre-
ºedintele Sindicatului Mine-Ener-
gie Oltenia.
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A apãrut o temã incitantã de dezbatere
– deocamdatã – ridicatã, deunãzi, de Cã-
lin Popescu Tãriceanu, liberal, preºedin-
tele Senatului, liderul ALDE, susþinut de
ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale, Lia
Olguþa Vasilescu, pe venitul minim garan-
tat. Cum îngemãnarea de opinii, aparþi-
nând unui liberal ºi unui social-democrat,
pe problema asistaþilor poate pãrea nefi-
reascã, o aplecare asupra ei meritã fãcu-
tã. Tipul acesta de discurs ar putea pãrea
periculos, riscant, în primul rând pentru
social-democraþii, iniþiatorii Legii 416/2001
privind venitul minim garantat. La vremea
respectivã, social-democraþii, conduºi
astãzi de Liviu Dragnea, erau sensibil mai
la stânga, decât sunt în prezent ºi institui-
rea venitului minim garantat se întemeia
pe principiul solidaritãþii sociale, în cadrul
unei poltici naþionale de asistenþã socialã.
Inspiratã din „modelul suedez”, celebru

prin foarte generoasele sale soluþii de pro-
tecþie socialã, s-a întâmplat un lucru da-
torat legii respective. Numãrul dezavan-
tajaþilor subvenþionaþi a crescut. Pentru
sumele acordate, ca ajutor social, con-
form prevederilor Legii 416/2001 – mo-
dificatã ºi republicatã – una din persoa-
nele majore, apte de muncã din familie,
are obligaþia de a presta lunar, la solicita-
rea primarului, acþiuni sau lucrãri de inte-
res local, fãrã a se putea depãºi regimul
normal de lucru, cu respectarea norme-
lor de securitate ºi igiena muncii. Prin lege
se prevede cã numãrul orelor de muncã
este proporþional cu cuantumul ajutorului
social de care beneficiazã familia sau per-
soana singurã. Primarilor le revine, prin
lege, obligaþia iniþierii unor planuri de ac-
þiune sau lucrãri de interes local aprobate
prin hotãrâri de consiliu local. Deºi me-
reu completatã, niciodatã aplicarea legii în

discuþie nu a fost impecabilã. ªi Cãlin Po-
pescu Tãriceanu ºi Lia Olguþa Vasilescu
au în vedere o realitate deloc discutabilã:
refuzul sistematic al ofertelor de locuri de
muncã existente, de cãtre asistaþi, pe mo-
tivul unei leneviri endemice, în nu puþine
zone geografice din þarã. Bazinul mâinii
de lucru ieftine este epuizat. În majorita-
tea comunelor doljene, a gãsi mânã de lu-
cru disponibilã e deja o ºansã. Cei plecaþi
afarã, nu puþini la numãr, sunt de ordinul
milioanelor, cei rãmaºi în þarã, pe salariul
minim, supravieþuiesc. Dezbaterea pe uti-
litatea venitului minim garantat este ori-
cum oportunã ºi iatã de ce: comuna Bârca
a fost, ani de-a rândul, ca sã dãm un exem-
plu, „o floare” a Doljului. Localitate bine
gospodãritã, model de curãþenie ºi vredni-
cie a oamenilor. Astãzi, dintr-o populaþie
de 3.689 de locuitori – 4.200 dupã statis-
tici –, 700 de persoane sunt asistate, bene-

ficiari ai venitului minim garantat. Mai sunt
ºi alte forme de alocaþii, precum ajutorul
de încãlzire, tichetele de liceu ºi grãdiniþã.
Ceva nu e în regulã. Potrivit Agenþiei Ju-
deþene pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã Dolj,
în luna martie 2017, numãrul beneficiari-
lor de ajutor social a fost de 15.517, plãþile
efectuate însumând 4.497.387 lei. Din con-
troalele inopinate, efectuate anul trecut, s-
au suspendat 700 de dosare, la 46 de pri-
mãrii. Cert este cã se vegheazã, la nivelul
Doljului, în privinþa ajutorului minim ga-
rantat, de multe ori regãsit în „caietele”
barurilor din localitate. Dacã bugetarii o vor
duce mai bine sau decent pe viitor este o
certitudine. Pentru a se ridica presiunea de
pe zona afacerilor private trebuie strivit
atunci venitul minim garantat, expresia unei
sãrãciri accentuate. Oricum abordezi dis-
cuþia, din oricare margine a ei, e greu de
crezut cã ajungi la... dreptatea deplinã.

Cinci categorii defavorizate din Craio-
va beneficiazã de aceste pachete de ali-
mente. Este vorba de persoane cu handi-
cap, adulþi ºi copii neinstituþionalizate;
ºomeri care beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj sau care se aflã în cãutarea unui
loc de muncã, potrivit prevederilor Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei
de muncã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare; pensionarii cu pensii, sau dupã
caz, cu pensii, indemnizaþii ºi alte veni-
turi cumulate pânã la 520 lei/ lunã; per-
soane beneficiare de venit minim garan-
tat ºi persoane fãrã venituri, care au vâr-
sta peste 60 de ani.

 „Distribuirea produselor alimentare se
face în funcþie de listele transmise de cã-
tre, Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
D.G.A.S.P.C. Dolj, A.J.O.F.M. Dolj, lis-
tele fiind întocmite în baza cererilor de-

De marþi, pe 2 mai, se reia distribuirea pachetele cu alimen-
te oferite din fondurile bugetului local cãtre categoriile de

persoane aflate în situaþii de risc social din Craiova.

puse de persoanele fãrã venituri cu vâr-
sta peste 60 de ani ºi lista persoanelor be-
neficiare de venit minim garantat aflate
în evidenþa autoritãþii locale”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã al mu-
nicipalitãþii.

Potrivit autoritãþilor, distribuirea alimen-
telor se face în Salã de Sport din incinta
ªcolii nr. 32 „Alexandru Macedonski” din
Craiova, care se aflã pe strada „Aleea Cas-
tanilor” nr. 4. Distribuþia se face în ordine
alfabeticã, dupã o programare pe zile. Ast-
fel, între 2 ºi 3 mai literele D-G; în datele
de: 04.05 -  05.05.2017 de la litera H-M;
în datele de: 08.05 - 09.05.2017 de la lite-
ra N-P; în datele de: 10.05. – 12.05.2017
de la litera Q-Y.

Pachetele conþin 2 litri de ulei, 2 kilo-
grame de zahãr, 2 kilograme de fãinã, 1
kilogram de orez, 1 kilogram de mãlai.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã
a Colegiului Prefectural Dolj. S-
au discutat mai multe probleme,
majoritatea fiind constituitã de
cele legate de ºomaj,  ajutoarele
sociale ºi celelalte forme de  pla-
tã acordate de stat ºi de ceea  ce
þine  de  inspecþia muncii. Nu au
lipsit referirile la siguranþa elevi-
lor  ºi cadrelor didactice în peri-
metrul instituþiilor de învãþãmânt

La  Colegiul Prefectural Dolj, problema ajutoarelor
sociale ºi a contractelor de muncã, pe ordinea de zi

preuniversitar.
Marius  Simcelescu,  direc-

tor  executiv al Agenþiei Judeþene
pentru  Plãþi  ºi  Inspecþie  Socia-
lã  Dolj, a arãtat cã au fost de-
pistate mai multe sume necuveni-
te încasate de beneficiarii unor
ajutoare de stat, începânddemer-
surile pentru recuperarea sume-
lor încasate. Un semnal de alar-
mã a fost tras ºi de inspectorul-

ºef al Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj,  Cãtãlin Mohora:
„Am pus ºi vom pune accent pe
reducerea muncii nedeclarate  ºi
a celei  semideclarate, iar rezul-
tatele încep  sã se vadã, de-a lun-
gul tuturor campaniilor de îndru-
mare ºi control. Pe primele trei
luni din acest an, am înregistrat
peste 2.800 de contracte de
muncã. Putem spune cã avem
cam acelaºi numãr de contracte
cu salariul minim, faþã de  de-
cembrie 2016. Verificãm  în RE-
VISAL persoanele apte de mun-
cã, asistate social, ºi am identi-
ficat,  în primul trimestru al
acestui  an,  peste 300  care
aveau contracte de muncã acti-
ve, astfel cã nu mai puteau be-
neficia  de ajutorul de stat.  Avem
multe solicitãri  ale oamenilor

care se intereseazã de datele lor
anterioare, care cer verificarea
completãrii vechimii în muncã.
Sunt cazuri în care angajatorii
nu  vor sã elibereze documente-

le, societãþile au dispãrut ºi s-a
pierdut arhiva. Acum am avut
peste 500 de cereri,  dar nu  este
exclus ca numãrul sã creascã”.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã pe 7 martie a.c.
s-a înregistrat pe rolul Tribuna-
lului Dolj dosarul în care procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj l-au trimis în jude-
catã, în stare de libertate, pe Dã-
nuþ Dihoru, agent de penitencia-
re la Penitenciarul Pelendava,
pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã. Potrivit

Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis, vineri, 28 aprilie a.c., pro-
punerea procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova ºi au
dispus prelungirea cu încã 30 de
zile a mãsurii arestãrii preventive
faþã de Laurenþiu Capotescu zis
„Pãtatu”, ºi finii sãi, Ahmed Cris-
tian Bulacu, Radu Alin Florescu.
Instanþa i-a respins lui Capotes-
cu cererea de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive cu arestul la
domiciliu sau control judiciar.
Hotãrârea nu este definitivã, pu-
tând fi contestatã la Curtea de Apel
Craiova, însã inculpaþii rãmân în

Încã 30 de zile dupã gratii pentru Capotescu ºi finii sãi
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au prelungit, ieri,

cu încã 30 de zile, arestarea preventivã a lui Laurenþiu
Capotescu zis „Pãtatu”, dar ºi a finilor sãi, Ahmed Cristian
Bulacu ºi Radu Alin Florescu, astfel cã inculpaþii rãmân în
arestul IPJ Dolj. Instanþa a respins, tot ieri, cererea lui
Capotescu de înlocuire a arestãrii preventive cu o altã
mãsurã mai blândã. Cei trei au ajuns dupã gratii în urma
unei acþiuni de pe 5 aprilie a.c., a poliþiºtilor ºi procurorilor
de crimã organizatã craioveni vizând destructurarea unei
grupãri infracþionale specializate în trafic de persoane ºi
proxenetism. Oamenii legii au fãcut 9 percheziþii domicilia-
re în Craiova ºi în judeþ, fiind gãsiþi ºi ridicaþi peste 17.000
de euro, aproximativ 7.000 de lei, înscrisuri, 18 telefoane
mobile, 12 cartele SIM, 2 laptopuri, un hard disk, un pistol
airsoft ºi 85 de alice, calibru 4,55 mm.

spatele gratiilor.
Reamintim cã, procurorii DII-

COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au anunþat, pe 5 aprilie a.c., re-
þinerea pentru o perioadã de 24 de
ore a inculpaþilor Gheorghe Lau-
renþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ah-
med Cristian Bulacu, Radu Alin
Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciucã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat, trafic de persoane,
trafic de minori ºi proxenetism.

Procurorii DIICOT Craiova au
comunicat cã, „în perioada ani-
lor 2014 – 2017, inculpaþii Capo-

tescu Gheorghe Laurenþiu, Bulacu
Ahmed Cristian ºi Florescu Radu
Alin au constituit un grup infrac-
þional organizat în scopul comite-
rii infracþiunilor de trafic de per-
soane, trafic de minori ºi proxene-
tism, grup la care a aderat, în cur-
sul anului 2015 ºi inculpatul Ciu-
cã Gheorghe Sorin. Având în ve-
dere natura legãturii dintre incul-
paþi (Capotescu Gheorghe Lauren-
þiu este naºul inculpaþilor Bulacu
Ahmed Cristian ºi Florescu Radu
Alin), a existat o colaborare opti-
mã, strânsã ºi constantã, rolurile
lor în realizarea activitãþii infrac-
þionale nefiind aceleaºi, modali-
tatea concretã în care îºi împãr-
þeau sarcinile fiind determinatã de
împrejurãrile de fapt ºi de necesi-
tãþile practice ale realizãrii scopu-
lui infracþional – obþinerea de ve-
nituri în mod facil din exploata-
rea sexualã a victimelor”.

Anchetatorii spun cã inculpaþii
au profitat de naivitatea, situaþia
materialã precarã, lipsa educaþiei ºi
starea de vãditã vulnerabilitate a
victimelor, multe minore, ºi aflate
în situaþie conflictualã cu familia,
pentru a le recruta fie prin induce-
re în eroare, în sensul cã le promi-
teau locuri de muncã în strãinãta-
te, bine remunerate, fie profitând

de vulnerabilitatea lor vãditã. Ast-
fel, Capotescu a folosit clubul de
noapte care îi aparþine, situat în
zona „Groapã”, pe raza municipiu-
lui Craiova, în scopul recrutãrii vic-
timelor, majoritatea minore, oferin-
du-le „locuri de muncã” ºi iluzia
unei vieþi confortabile, mai spun
anchetatorii.

O parte din victime au fost di-
recþionate, la vârsta majoratului,
spre un club din Spania, aducân-
du-ºi aportul în acest sens ºi Bula-
cu, dar ºi Florescu, care fie le in-
duceau în eroare în sensul cã vro-

iau un viitor comun cu persoanele
vãtãmate, fie le promiteau locuri de
muncã mai bine plãtite în strãinã-
tate (barmaniþe, dansatoare ºi nici-
decum practicarea prostituþiei).
Numai cã, odatã ajunse în Spania,
victimele erau constrânse sã se
prostitueze, iar dacã încercau sã
rupã legãtura cu inculpaþii, aceºtia
le ameninþau, folosindu-se ºi de
relaþia pe care o aveau cu Lauren-
þiu Capotescu. Cei trei au fost ares-
taþi preventiv pe 6 aprilie a.c., în
timp ce Gheorghe Sorin Ciucã a
fost plasat în arest la domiciliu.

Începe procesul agentului de la PenitenciarulÎncepe procesul agentului de la PenitenciarulÎncepe procesul agentului de la PenitenciarulÎncepe procesul agentului de la PenitenciarulÎncepe procesul agentului de la Penitenciarul
Pelendava acuzat de trafic de influenþãPelendava acuzat de trafic de influenþãPelendava acuzat de trafic de influenþãPelendava acuzat de trafic de influenþãPelendava acuzat de trafic de influenþã

Procesul agentului de la Penitenciarul
Pelendava din Craiova acuzat cã a cerut
5.000 de euro, din care a primit 3.500 de
euro, pentru a aranja angajarea soþiei unui
craiovean ca asistent medical în cadrul
unitãþii de detenþie poate începe. Hotãrâ-
rea a fost luatã joi, 27 aprilie a.c., de ma-
gistraþii Tribunalului Dolj, care au respins

cererile ºi excepþiile inculpatului ºi au con-
statat legalitatea rechizitoriului procurori-
lor. Bãrbatul care a dat banii a recunoscut
totul ºi a încheiat un acord cu procurorii,
primind o pedeapsã de 1 an ºi 6 luni închi-
soare cu suspendare pentru cumpãrare de
influenþã. Agentul, în schimb, va fi judecat
în procedurã obiºnuitã.
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rechizitoriului, în urma anchetei
desfãºurate ca urmare a sesizã-
rii fãcute de o persoanã la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
s-a stabilit faptul cã, în perioa-
da iunie-iulie 2016, agent-ºef
principal Dãnuþ Dihoru, din ca-
drul Penitenciarului Pelendava, a
pretins de la Alexandru Crãciun-
 suma de 5.000 de euro, iar ul-

terior a primit de la acesta 3.500
euro, lãsându-l sã creadã cã poa-
te influenþa angajarea soþiei
acestuia ca asistent medical în
cadrul Penitenciarului Pelenda-
va. Ca urmare a cercetãrilor, s-
a reuºit probarea activitãþii in-
fracþionale a inculpatului, au pre-
cizat anchetatorii.

În ceea ce-l priveºte pe Crã-
ciun, acesta a recunoscut comi-
terea faptei, precizând cã, iniþi-
al, i-a remis agentului suma de
3.500 euro pentru a-i facilita
angajarea soþiei sale pe postul de
asistent medical, urmând ca
restul de 1.500 de euro sã-i dea
dupã efectuarea angajãrii. „În
conformitate cu prevederile le-
gale, s-a încheiat acord de re-
cunoaºtere a vinovãþiei de cãtre
inculpatul Crãciun Alexandru,
privind comiterea infracþiunii
de cumpãrare de influenþã ºi ac-
ceptarea încadrãrii juridice pen-
tru care a fost pusã în miºcare
acþiunea penalã, în sarcina a-
cestuia stabilindu-se pedeapsa
de 1,6 ani închisoare cu suspen-

dare pe durata unui termen de
încercare de 2 ani ºi 6 luni ºi 1
an interzicerea unor drepturi, ca
pedeapsã complementarã, de la
rãmânerea definitivã a hotãrâ-
rii”, au comunicat anchetatorii.
Pe 9 martie, judecãtorii de la
Tribunal au admis acordul de re-
cunoaºtere a vinovãþiei, dispu-
nând, în plus, ca bãrbatul sã
presteze ºi 60 de zile de muncã
în folosul comunitãþii.

Dosarul a intrat în camera
preliminarã a instanþei, a fost
analizat de judecãtori, care joi,
27 aprilie a.c., au decis cã poate
începe judecarea inculpatului:
„Respinge cererile ºi excepþiile
formulate în baza dispoziþiilor
art.344 alin.2 Cpp de cãtre in-
culpatul Dihoru Dãnuþ Nicuºor,
ca neîntemeiate. Constatã lega-

litatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, prin care s-
a dispus trimiterea în judecatã,
în stare de libertate, a inculpa-
tului Dihoru Dãnuþ Nicuºor, pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de tra-
fic de influenþã. Constatã lega-
litatea administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãri-
re penalã a Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispu-
ne începerea judecãþii în cau-
zã. Cu drept de contestaþie în
termen de 3 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în camera de
consiliu de la 27 aprilie 2017”,
se aratã în încheierea de ºedin-
þã a Tribunalului Dolj. Primul
termen de judecatã urmeazã sã
fie stabilit dupã ce va rãmâne
definitivã hotãrârea.
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Conducerea Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj a anunþat
cã poliþiºtii vor fi prezenþi datorie,
în perioada minivacanþei de 1 Mai,

Misiunea oamenilor legii de a asi-
gura un climat de ordine ºi siguranþã
publicã va continua ºi în aceste zile
de minivacanþã, peste 1.200 de poli-
þiºti urmând sã fie la datorie în pe-
rioada 28 aprilie – 2 mai pentru a asi-
gura doljenilor liniºtea ºi siguranþa
necesare pentru a se bucura de zilele

libere. Grãtarele în aer liber sunt
tradiþionale de 1 Mai, astfel cã, în
Craiova, municipalitatea a asigurat o
zonã de picnic la Hanul Doctorului.
Atât poliþiºtii, cât ºi pompierii vor fi
cu ochii pe cei care vor alege sã pe-
treacã aici, pentru evitarea inciden-
telor de orice naturã.

în zonele de petrecere a timpului
liber, în locaþiile unde vor fi orga-
nizate manifestãri cultural-artisti-
ce, precum ºi acolo unde se vor

înregistra afluenþe mari de persoa-
ne. Poliþiºtii de ordine publicã vor
desfãºura activitãþi specifice în
aceastã perioadã, vor patrula zil-
nic, fiind pregãtiþi sã intervinã pen-
tru prevenirea ºi combaterea in-
fracþiunilor stradale, aplanarea stã-
rilor conflictuale, descurajarea ele-
mentelor infractoare ºi fluidizarea
traficului rutier, zilnic urmând sã
fie la datorie peste 250 de agenþi ºi
ofiþeri de ordine publicã.

Activitãþile vor fi desfãºurate în
sistem integrat – echipe mixte de
ordine ºi siguranþã publicã, în co-
laborare cu jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj ºi de la Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova. Ca de fie-
care datã, poliþiºtii rutieri vor avea
un rol foarte important ºi vor acþi-

ona pentru supravegherea traficu-
lui rutier pe principalele artere de
circulaþie, pentru afluirea/defluirea
doljenilor spre/dinspre zonele de
agrement din judeþul Dolj, precum
ºi pentru combaterea excesului de
vitezã, consumului de bãuturi alco-
olice, prevenirea accidentelor, flui-
dizarea ºi controlul circulaþiei în
municipii ºi oraºe ºi pe traseele de
deplasare, poliþia rutierã acþionând
zilnic cu peste 50 de agenþi ºi ofi-
þeri de poliþie rutierã de la toate subu-
nitãþile inspectoratului.

 Structurile de poliþie de investi-
gare a fraudelor împreunã cu spe-
cialiºti ai Direcþiei Sanitar Veterina-
re si pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj, Autoritatea pentru Protecþia
Consumatorului Dolj acþioneazã în

unitãþile de alimentaþie publicã ºi
complexele comerciale unde sunt
desfãºurate acþiuni de verificare ºi
control pentru prevenirea ºi con-
statarea ilegalitãþilor ºi pentru com-
baterea evaziunii fiscale. Poliþiºtii de
investigaþii criminale vor executa
activitãþi specifice în vederea pre-
venirii ºi combaterii infracþiunilor
comise cu violenþã, a furturilor din
buzunare ºi a tâlhãriilor, punându-
se totodatã accent ºi pe identifica-
rea ºi prinderea persoanelor urmã-
rite în temeiul legii, de la serviciile
ºi structurile specializate de inves-
tigaþii criminale urmând sã se afle
zilnic la datorie peste 30 de agenþi
ºi ofiþeri, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Cabinetele de medicinã de fami-
lie asigurã permanenþa prin centrele
de permanenþã cu funcþionare non-
stop din localitãþile: Amãrãºtii de
Jos, Bechet, Brabova, Bulzeºti-Frã-
þila, Ciupercenii din Dos, Gher-
ceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi,
Pleniþa, Piscu Vechi, Vârvoru de
Jos, Sadova ºi Craiova –  strada
„George Enescu” nr. 76, bl. 15
(Craioviþa Nouã) ºi strada „Împã-
ratul Traian” nr. 213, bl. P4.

Ce unitãþi sanitare asigurã
urgenþele stomatologice

Urgenþele stomatologice sunt asi-
gurate non-stop de cabinetele de me-
dicinã dentarã de la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova (stra-
da Tabaci nr. 1), Spitalul Municipal
Filantropia Craiova (strada Brestei

– focurile se fac numai în locurile special ame-
najate ºi cu asigurarea în prealabil a mijloacelor de
primã intervenþie (stingãtoare, apã);

– focul nu va fi lãsat în nici o împrejurare nesupra-
vegheat, iar la finalizarea activitãþilor trebuie stins;

– este interzis lucrul cu foc deschis în condiþii me-
teorologice nefavorabile (vânt) sau pe timpul nopþii;

– fumatul, aruncarea la întâmplare a þigãrilor ori a
chibriturilor aprinse în zonele împãdurite sunt strict
interzise;

– respectaþi instrucþiunile de apãrare împotriva in-
cendiilor afiºate sau dispuse de personalul silvic;

– nu lãsaþi copiii sã se joace cu focul;
– menþineþi curãþenia în pãdure: aruncaþi în locuri-

Ministrul de Interne cere veghe permanentã în aceastã minivacanþã

Spitalele asigurã
urgenþele de 1 Mai

Luni, 1 mai, doljenii care au nevoie de îngrijiri medicale se
pot adresa serviciilor de primiri urgenþe ºi camerelor de gardã
ale spitalelor. Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj

au anunþat cã în perioada 29 aprilie – 1 mai a.c. unitãþile
sanitare publice au program de zile libere, asigurând doar
urgenþele. Serviciul Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD au

activitate continuã, fiind apelabile la telefon 112.

nr. 8) ºi Spitalul Municipal Calafat.
La nivelul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj funcþioneazã serviciul de
gardã epidemiologie între orele 8.00
ºi 22.00, telefon 0251/554.872.

Potrivit DSP Dolj, farmaciile cu
program non-stop, în relaþie cu
Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj,
sunt Anedio farm – strada „George
Enescu”, complex Racheta, nr. 76,
bloc 15, Craiova; Farm Galan –
Calea Bucureºti nr. 37, bloc 21e
parter, Craiova; Farmacia Trei F –
Calea Bucureºti, bl 17 b parter, Cra-
iova; Medplastik Tehnology – stra-
da Tabaci nr. 22, Craiova; Urania
farm – Calea Bucureºti nr. 29, bl.
17c, parter; Prima Warehouse –
strada Tabaci, nr. 10, zona a, zona
b, zona c, Craiova.

RADU ILICEANU

Reprezentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj atrag atenþia

asupra luãrii unor mãsuri de protecþie la foc
în cazul activitãþilor desfãºurate în spaþiile
pentru agrement, în perioada minivacanþei

de 1 Mai. Astfel, având în vedere cã prepara-
rea grãtarelor în aer liber este tradiþionalã în

aceste zile, pompierii recomandã:

le special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori
sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendii-
lor în pãdure;

– orice început de incendiu observat trebuie anun-
þat la numãrul unic de urgenþã 112 pentru a putea fi
lichidat de pompieri înainte de a produce pagube ma-
teriale sau pierderi de vieþi omeneºti.

CARMEN ZUICAN

Ieri, în cadrul unei videoconferinþe,susþi-
nutã la sediul Ministerului Afacerilor Interne,
Carmen Dan, deþinãtoarea portofoliului, a
atras atenþia asupra mãsurilor care trebuie
luate  în minivacanþa  de  1 Mai. Au fost
prezenþi  reprezentanþi ai Guvernului în
teritoriu, ºefi ai Jandarmeriei, Poliþiei,
Inspectoratului General  pentru Situaþii  de
Urgenþã, precum  ºi  structurile  judeþene ºi
locale ale acestora. S-a menþionat din partea
celor cu atribuþii în domeniile amintite cã
sunt asigurate toate mãsurile, de la suplimen-
tarea forþelor de ordine pânã la dotarea cu
toatã aparatura necesarã.  Ministrul a atras
atenþia  cã  „noi nu suntem în  vacanþã, ci
suntem  24 de ore la dispoziþia cetãþenilor”.

CRISTI PÃTRU
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La Segarcea, tot porumbul a
fost cultura cea mai lovitã de în-
gheþ, peste 358 de hectare. Tot aici,
18 ha cultivate cu viþã-de-vie au
fost distruse. Nici comuna Siliºtea
Crucii nu a scãpat teafãrã, aici,
rapiþa a fost pierdutã pe 50 de hec-
tare, iar porumbul pe 52 ha. La
Orodel, floarea-soarelui de pe
659,78 ha nu a rezistat îngheþului
fiind, de altfel, singura ºi totodatã
cea mai mare suprafaþã cu aceastã

Printr-un comunicat al APIA
Dolj se reaminteºte cã, în confor-
mitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale (MADR) nr. 18/

Controalele sunt extinse la nive-
lul þãrii, atât în unitãþi fitofarmaceu-
tice, cât ºi în pieþe, târguri, oboare
ºi chiar la utilizatorii sau prestatorii
de servicii cu produse de protecþie
a plantelor. „Acestea au un rol pre-
ventiv ºi se doreºte ca disfuncþio-
nalitãþile constatate de-a lungul tim-
pului sã nu se mai regãseascã, ast-
fel încât verificãrile inspectorilor
fitosanitari sã aibã un rol preventiv
ºi de îndreptare ºi doar, mai apoi de
sancþionare”, se precizeazã într-un
comunicat al MADR.
Primii controlaþi – cei din Capitalã,

apoi provincia
Agenþii economici sau persoane-

le fizice care desfãºoarã sau doresc
sã desfãºoare activitãþi cu produse
de protecþie a plantelor, trebuie sã
respecte prevederile Ordonanþei nr.
4 din ianuarie 1995 privind fabrica-
rea, comercializarea ºi utilizarea pro-
duselor de uz fitosanitar pentru com-
baterea bolilor, dãunãtorilor ºi buru-
ienilor în agriculturã ºi silviculturã,
aprobatã prin Legea nr.85 /1995, a
Ordonanþei Guvernului nr. 41/2007
pentru comercializarea produselor de
protecþia plantelor, precum ºi
pentru modificarea ºi abro-
garea unor acte normative
din domeniul fitosanitar apro-
batã prin Legea nr.28/2009.

Inspectorii fitosanitari din
cadrul Direcþiei Fitosanitare
Bucureºti au depistat în
urma controalelor efectuate
neconformitãþi privind de-
pozitarea produselor de pro-
tecþie a plantelor ºi efectua-

Peste 2.300 de hectare de culturi,Peste 2.300 de hectare de culturi,Peste 2.300 de hectare de culturi,Peste 2.300 de hectare de culturi,Peste 2.300 de hectare de culturi,
distruse de îngheþ, în Doljdistruse de îngheþ, în Doljdistruse de îngheþ, în Doljdistruse de îngheþ, în Doljdistruse de îngheþ, în Dolj

La distanþã de câteva zile bune de la pro-
ducerea unui fenomen meteorologic foarte
periculos – îngheþul – din intervalul 22-24
aprilie a.c., Direcþia pentru Agriculturã Dolj
a reuºit sã centralizeze datele despre situa-
þia culturilor agricole afectate. Astfel, pe raza
Doljului, patru comune figureazã cu supra-

feþe calamitate. Cea mai afectatã este cul-
tura de porumb. Comuna Unirea a transmis,
printr-o adresã cãtre D.A. Dolj, cã 500 ha
cultivate cu porumb au fost compromise. ªi
necazurile nu se opresc aici. Viþa-de-vie a fost
calamitatã pe 190 de hectare, cartofii pe 20
ha ºi fasolea pe 5 ha.

culturã din judeþ compromisã de
vitregiile naturii. La Orodel, cala-
mitate mai sunt, acum, ºi 142,53
ha cu porumb, 389,54 ha cu rapi-
þã ºi 1,80 ha cu viþã-de-vie.

Toate aceste date centralizate la
Direcþia pentru Agriculturã Dolj au
fost transmise Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Vor
mai trece, probabil, sãptãmâni ºi
chiar luni, pânã când la nivelul Exe-
cutivului se va lua sau nu o hotã-

râre de a acorda despãgubiri fer-
mierilor afectaþi de calamitate.

Agricultorii afectaþi aºteaptã ca
o decizie politicã, cãci finalmente
despre asta este vorba, sã nu-i lase
de izbeliºte, cu munca de peste an
pierdutã, mai ales cã mult trâmbi-
þatele contracte de asigurare a cul-
turilor agricole sunt, adesea, ino-
perante când este invocat îngheþul
târziu de primãvarã.

VALENTIN CEAUªESCU

Controale în industria produselor
de protecþie a plantelor

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Autoritatea
Naþionalã Fitosanitarã, a demarat acþiuni de verificare a obligaþiilor
legale pe care le au comercianþii, utilizatorii ºi prestatorii de servicii
cu produse de protecþie a plantelor în conformitate cu legislaþia în
vigoare. Pentru 12 neconformitãþi s-au aplicat sancþiuni în valoare

de 21.600 lei, conform prevederilor OG nr. 4/1995 ºi OG nr. 41/2007.

rea de tratamente fitosanitare în con-
diþii improprii, ceea ce adus la anu-
larea Autorizaþiei pentru utilizarea
produselor de protecþia plantelor pre-
cum ºi, anularea Autorizaþiei pentru
prestãri servicii, conform art.33 din
OG nr. 4/1995 modificat prin art. 7
din OG nr 41/2007.
Produse expirate scoase la vânzare

De asemenea, au fost depistaþi
operatori economici care comercia-
lizau produse de protecþie a plante-
lor fãrã a deþine certificat de înre-
gistrare sau comercializau produse
expirate, utilizatori care nu au re-
turnat ambalajele ºi produse etiche-
tate necorespunzãtor. Pentru 12 ne-
conformitãþi s-au aplicat sancþiuni
în valoare de 21.600 lei, conform
prevederilor OG nr. 4/1995 ºi OG
nr. 41/2007. În baza protocolului
încheiat intre Autoritatea Naþionalã
Fitosanitarã ºi Ministerul Afacerilor
Interne – Inspectoratul General al
Poliþiei Române, sunt constituie
echipe de control pentru depistarea
comercializãrii de produse de pro-
tecþie a plantelor contrafãcute ºi/sau
depozitate în locaþii neautorizate.

APIA Dolj lucreazã astãzi cu fermierii!APIA Dolj lucreazã astãzi cu fermierii!APIA Dolj lucreazã astãzi cu fermierii!APIA Dolj lucreazã astãzi cu fermierii!APIA Dolj lucreazã astãzi cu fermierii!
Agenþia de Plãþi ºi Inter-

venþie pentru Agriculturã
(APIA) Centrul Judeþean
Dolj informeazã cã se vor
primi cereri unice de platã
aferente campaniei 2017 ºi
astãzi, 29 aprilie 2017, în
intervalul orar 8:30-14:30.
Fermierii doljeni sunt rugaþi
sã se prezinte la APIA în
vederea depunerii cererii
unice de platã pânã la data-
limitã prevãzutã de lege.
Cererile unice de platã se
depun la APIA Centrul
Judeþean Dolj în cazul
fermierilor care solicitã o suprafaþã mai mare de 50
hectare teren agricol ºi la centrele locale în cazul fermie-
rilor care solicitã o suprafaþã mai micã sau egalã cu 50
hectare teren agricol. Doljul este, acum, la 63% cereri
procesate, din totalul estimat.

03.02.2017 privind stabilirea moda-
litãþii de coordonare a implementã-
rii schemelor de plãþi directe ºi a
Ajutoarelor Naþionale Tranzitorii
care se aplicã în agriculturã, la ni-

velul MADR ºi al APIA, cererile
unice de platã aferente Campa-
niei 2017 se depun în intervalul 1
martie – 15 mai 2017. Cererile uni-
ce de platã pot fi depuse ºi dupã acest
termen, în termen de 25 de zile ca-
lendaristice, cu o reducere de 1%
pentru fiecare zi lucrãtoare a sume-
lor la care fermierul ar fi avut drep-
tul dacã cererea unicã de platã ar fi
fost depusã pânã la data de 15 mai.

Conducerea APIA Dolj mai pre-
cizeazã cã, pânã ieri, 28 apri-
lie 2017, s-au înregistrat
25.100 de cereri în sistem,
respectiv 63% din totalul es-
timat. „Programul prelungit
vine ca o mãsurã de sprijin
pentru evitarea aglomeraþiei ºi
a întârzierilor în depunerea
cererilor ºi conduce la dimi-
nuarea timpului necesar fie-
cãrui fermier la completarea
ºi depunerea cererii unice de
platã. În eventualitatea în care
programarea iniþialã nu a pu-
tut fi respectatã îi rugãm pe
acestã cale pe cei care sã aflã
în aceastã situaþie sã se pre-
zinte la centrele APIA Dolj de
care aparþin” a precizat Nico-
lae Sorin Rãducan, director
executiv al APIA Dolj.



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 29 aprilie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa a preci-
zat ieri, în discursul sãu cã acest
eveniment este cu totul special
prin importanþã ºi implicaþiile sale.
“Ziua Veteranilor de Rãzboi este
marcatã, de aceastã datã, ºi într-
un moment deosebit, care con-

Din 2014 pânã în prezent, echi-
pa Ford DSFL a instruit peste 4500
de ºoferi din România în urma
unor evenimente care au avut loc
în Braºov, Bucureºti, Cluj, Craio-
va, Iaºi ºi Timiºoara, România fi-
ind una dintre þãrile europene cu
cea mai mare ratã de participare la
aceste cursuri de conducere pre-
ventivã. „Ne bucurãm sã putem
ajunge anul acesta în douã noi oraºe
importante ale României, Oradea ºi
Constanþa, în încercarea noastrã

Ieri au fost omagiaþi veteranii de rãzboiIeri au fost omagiaþi veteranii de rãzboiIeri au fost omagiaþi veteranii de rãzboiIeri au fost omagiaþi veteranii de rãzboiIeri au fost omagiaþi veteranii de rãzboi
29 aprilie – Ziua Veteranilor de Rãzboi –

este o zi specialã, un moment de referinþã
pentru a cinsti ºi omagia venerabilii ostaºi ai
þãrii care au oferit de-a lungul timpului lecþia
demnitãþii ºi a patriotismului. În acest context,
al recunoaºterii meritelor celor care au lup-
tat pentru þarã ºi al omagierii eroilor, în gar-

nizoana Craiova s-a organizat ieri, de Ziua Ve-
teranilor de Rãzboi, o ceremonie militar-reli-
gioasã. Ceremonia  a fost coordonatã de Bri-
gada 2 Infanterie “Rovine” în colaborare cu
Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi
– Filiala Dolj ºi s-a desfãºurat la monumentul
Eroilor Români din cimitirul Sineasca.

tureazã ºi mai pregnant însemnã-
tatea istoricã a acestei manifes-
tãri.  Se împlinesc, chiar mâine
(n.r. astãzi), 115 ani de când ti-
tlul de «veteran de rãzboi» a fost
instituit. Se împlineºte, anul aces-
ta, un deceniu de când, în semn
de recunoaºtere a meritelor ºi sa-

crificiilor fãcute, þara noastrã a
oficializat aceastã sãrbãtoare a
celor care au servit patria sub
culorile drapelului naþional”, a
spus ºeful administraþiei doljene.
Angajamente asumate în calitate

de stat membru al NATO
Ion Prioteasa li s-a adresat  ve-

teranilor, subliniind idea cã Ro-
mânia prezentului se întemeiazã
pe actele de curaj ºi abnegaþie ale
trecutului. „România prezentului
– stat unitar, independent ºi su-
veran, naþiune apreciatã ºi res-
pectatã de partenerii internaþionali
– a fost posibilã doar pentru cã
aþi ºtiut sã vã puneþi cu totul în
slujba ei, sã luptaþi ºi sã-i apãraþi
interesele ºi integritatea.

Prestigiul extern al þãrii noas-
tre s-a construit prin eforturile
dumneavoastrã, ale militarilor.
Chiar ºi astãzi, profesioniºti din

cadrul Brigãzii 2 Infanterie «Ro-
vine» îºi desfãºoarã misiunea în
afara graniþelor, în Polonia, ono-
rând angajamentele asumate în
calitate de stat membru al NATO”,
a subliniat preºedintele CJ Dolj.
Eroii noºtri din vremuri mai vechi

sau mai noi…
ªeful administraþiei doljene  a

adus cu aceastã ocazie un gând
pios de recunoºtinþã îndreptat  ºi
cãtre cei care, îndeplinindu-ºi
datoria asumatã faþã de semeni
ºi patrie, au mers pânã la sacri-

ficiul suprem, cãtre eroii noºtri
din vremuri mai vechi sau mai
noi, a cãror memorie trebuie sã
o pãstrãm mereu vie. “Stimaþi
veterani, la ceas aniversar, în
calitate de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj, doresc sã vã
asigur de profundul nostru res-
pect ºi deplina apreciere, rugân-
du-vã sã primiþi sincerele noas-
tre urãri de sãnãtate, liniºte su-
fleteascã ºi cât mai multe prile-
juri de bucurie, alãturi de cei
dragi…“, a subliniat Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ Dolj.

Echipa Ford Driving Skills for Life va ajunge
anul acesta în trei oraºe ale României

Echipa Ford Driving Skills for Life va ajunge anul
acesta în trei oraºe ale României: Oradea (27-28 mai),
Bucureºti (10-11 iunie) ºi Constanþa (24-25 iunie).
Toþi cei interesaþi se pot înscrie deja pe site-ul dedicat
acestui eveniment: www.drivingskillsforlife.ro. Progra-
mul gratuit de conducere preventivã Ford Driving
Skills for Life (Ford DSFL) a fost lansat acum 13 ani
în Statele Unite, iar în România a demarat în 2014.

de a acoperi cât mai bine toate zo-
nele þãrii ºi a responsabiliza cât mai
mulþi ºoferi. Din pãcate, statistici-
le ne aratã în continuare faptul ca
principalã cauzã a deceselor în rân-
dul tinerilor este reprezentatã de
accidentele rutiere cauzate de lip-
sa experienþei la volan. De aceea,
prin intermediul Ford Driving
Skills for Life, scopul nostru este
acela de a folosi experienþa pe care
o avem ca piloþi profesioniºti ºi a
împãrtãºi cât mai multe informaþii

participanþilor în timpul pe care îl
petrecem alãturi de aceºtia în maºi-
nã”, a spus campionul mondial la
raliuri Simone Tempestini, amba-
sadorul Ford DSFL în România.

Sesiunile din licee vizeazã
în principal tinerii din clasele

a XI-a ºi a XII-a
Pentru a contribui ºi mai mult la

prevenirea accidentelor rutiere,
Ford a decis sa ducã programul
Driving Skills for Life mai departe,
iar la finalul lui 2016 a demarat ºi
un proiect dedicat liceenilor. Astfel,
instructorii de la Napoca Rally Aca-
demy au susþinut deja  anul acesta
seminarii interactive cu peste 2500
de elevi din zece licee braºovene,
bucurându-se totodatã de sprijinul
autoritãþilor locale: Inspectoratul
ªcolar Judeþean Braºov, Inspecto-
ratul Judeþean de Poliþie Braºov,
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Braºov ºi In-
spectoratul Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã Braºov. „Sesiunile Ford
DSFL din licee vizeazã în principal
tinerii din clasele a XI-a ºi a XII-a,
întrucât aceasta este grupa de
vârstã interesatã de obþinere a
permisului de conducere, ºi ne
bucurãm sã vedem cã existã un
interes atât de mare din partea
elevilor. Programul ºi-a propus
sã ridice un semnal de alarmã
în privinþa teribilismului la vo-
lan, dar bineînþeles le vorbim ºi
despre riscurile reprezentate de
consumul de droguri ºi de alco-
ol asociat cu ºofatul, situaþie în
care lucrurile pot deveni fatale”,

a spus Bogdan Marisca, instructo-
rul ºef al programului Ford Driving
Skills for Life în România.

Ford va oferi cursuri gratuite
de instruire

Pânã la finalul acestui an, echi-
pa Ford Driving Skills for Life va
ajunge ºi în alte licee din þarã, lu-
crând îndeaproape cu reprezentan-
þii autoritãþilor locale.

Ford Europa a investit în total
12 milioane de euro începând cu
anul 2013 în educarea ºoferilor prin
apreciatul program Ford Driving
Skills for Life. Cursurile practice
complet gratuite acoperã recu-
noaºterea pericolelor, manevrarea
corectã a vehiculului ºi aprecierea
corectã a spaþiului ºi a vitezei de
rulare. Programul oferã, de aseme-
nea, un modul de conºtientizare a

riscurilor ridicate de accesarea
reþelelor sociale în timpul con-
dusului, aºa cum este folosi-
rea telefonului pentru trimite-
rea unor mesaje sau pentru
selfie-uri. În acest an, Ford va
oferi cursuri gratuite de in-
struire în Belgia, Finlanda,
Franþa, Germania, Italia, Olan-
da, Polonia, România, Rusia,
Spania, Turcia, Marea Britanie
ºi, în premierã absolutã, în
Norvegia ºi Ungaria.
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A  fost   o  competiþie  care  s-
a  bucurat de o  prezenþã  deosebi-
tã  ºi care  ºi-a  dorit  sã  punã  în
valoare inteligenþa ºi  creativitatea
elevilor  ºi a cadrelor  didactice.
«A  fost  un concurs  care  a avut
succes, iar  premierea  are  parte
de un prezidiu cât se poate  de re-
prezentativ: prof.   Marinica Sto-
ian,  din partea Ministerului  Edu-
caþiei  Naþionale, prof.  Lavinia
Elena Craioveanu, senator de
Dolj, prof.  Monica  Leontina
Sunã,  inspector  general al  In-
spectoratului  ªcolar  Judeþean
Dolj,  prof.  Nicuºor Cotescu, in-
spector  general  adjunct  al  învã-
þãmântului  doljean,  prof.  Ion
Alexandru, director  al Colegiului
„ªtefan  Odobleja” din Craiova», a
precizat prof. Ani  Drãghici,  in-
spector pentru implementare  pro-

Concursul naþionalConcursul naþionalConcursul naþionalConcursul naþionalConcursul naþional     „Made for„Made for„Made for„Made for„Made for Europe” Europe” Europe” Europe” Europe”
ºi-a desemnat laureaþiiºi-a desemnat laureaþiiºi-a desemnat laureaþiiºi-a desemnat laureaþiiºi-a desemnat laureaþii

Ieri, la Colegiul „ªtefan Odobleja” din Craiova a avut loc
premierea elevilor care au participat la faza naþionalã a
concursului „Made for Europe”. Au fost prezenþi peste 100 de
elevi din toatã þara, cu toþii fiind, de fapt, câºtigãtori. Judeþul
Dolj are patru laureaþi, unul dintre ei obþinând premiul I.

iecte  europene în  cadrul ISJ Dolj
ºi  coordonatorul  manifestãrii.

Reprezentantul  MEN a menþi-
onat  cã a fost  o competiþie reu-
ºitã,  iar  mulþumirile  merg  spre
toate  pãrþile  implicate – copii,
profesori, pãrinþi, organizatori,  iar
„elevii  ºi  cadrele  didactice au
reprezentat comunitãþile din care
provin”.  Prezentã la premiere,
Lavinia  Elena Craioveanu a adãu-
gat:  „Vã   felicit  pe toþi  cei  pre-
zenþi.  Dacã aþi  ajuns  în  aceastã
fazã, înseamnã cã  sunteþi  prin-
tre cei mai  buni.  Ceea ce  aþi
realizat  se  constituie  într-o sus-
þinere  pentru  viitor. Vã  doresc
sã  fiþi implicaþi  în cât mai  multe
proiecte,  mai ales  europene,  iar
cadrelor didactice le recomand  sã-
i   pregãteascã,  aºa cum  aþi  fã-
cut-o ºi  pânã acum,  pe  aceºti

copii. Vor deveni adulþi ºi trebuie
sã plece cu un bagaj de cunoºtin-
þe cât se poate de bun”.
Patru premii au rãmas în Dolj

S-a  trecut  efectiv  la  premie-
re, iar Doljul a  obþinut  premii im-
portante. Astfel,   Oana  Gross,
elevã  în  clasa a XII-a la Liceul
Tehnologic  Special  „Beethoven”,
a  obþinut  premiul  I  la  Secþiunea
„Erasmus+ KA2”. Este o  fatã cu
totul  specialã, care, prin interme-
diul interpretului  de  limbaj  mimi-
co-gestual,  prof. Filomela Sala-
horu, a  precizat.  „Este o pasiune
veche  a mea,  ºi  am participat  cu
un  proiect  de   teatru, prezentând
un dicþionar  de  30  de  cuvinte
noi”. La rândul  sãu,  prof. coor-
donator a menþionat: «Avem  o
colaborare strânsã  cu Teatrul Na-
þional  „Marin Sorescu” din  Cra-
iova ºi  cu  partenerii noºtri din
Scoþia – Teatrul „Solar Bar”. Avem
copii  foarte talentaþi».

 La aceeaºi secþiune au fost ob-
þinute  duã locuri II: Sara Pachia
(clasa a X-a,  Liceul  „Charles Lau-

gier” din Craiova) ºi Rebeca Mun-
teanu (clasa  a II-a de la ªcoala
Gimnazialã „Decebal” din Craiova).
Cea  din urmã se constituie într-
un moment aparte. „A fost un pro-
gram vast, internaþional, la care  au
participat preºcolari  ºi elevi ai în-
vãþãmântului primar, unul foarte
interesant, care  le-a scos  copiilor
în evidenþã talentele”, a spus prof.
Angelica Nuþã, manager al ªcolii
„Decebal”.

Tot  un premiu important  a  fost
câºtigat de Fernando  Cãldãraru
(clasa a V-a), de  la  ªcoala Gim-
nazialã  Specialã  „Sf. Mina” din
Craiova, la  secþiunea  „Alte pro-

iecte”.  „Este  vorba despre un
proiect cu  participare internaþio-
nalã, cu parteneri din Bulgaria,
Spania, Anglia etc., având ca temã
„Folosirea  tehnologiilor  mobile
pentru  îmbunãtãþirea  politicilor de
includere a grupurilor  defavoriza-
te în sistemul de educaþie”, prin
care elevii sunt integraþi  mai uºor
în  comunitate”, a  declarat prof.
Veronica  Jiroveanu,  coordona-
tor  de  program la  „Sf. Mina”.
Practic, toþi  premianþii au  fãcut
parte din echipe ample, care au
contribuit la punerea  în aplicare a
proiectelor.

CRISTI PÃTRU

În aceastã sãptãmânã, la Buzãu
s-a desfãºurat faza naþionalã a
Olimpiadei de Istorie, iar motto-ul
a fost prezentat de prof. univ. dr.
Cãlin Felezeu, de la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
preºedintele Comisiei Naþionale.
Judeþul Dolj a fost reprezentat de
cinci  elevi, câte unul  pentru fie-
care  an de studiu  (VIII-XII). Cel
mai bun rezultat  a fost obþinut de
Andreea Goga (clasa a X-a). „A
fost un succes extraordinar, lucra-
rea sa obþinând maximul de punc-
taj, primind ºi un premiu special
pentru cea mai documentatã lucra-

“Ministerul Educaþiei Naþionale
a solicitat inspectoratelor ºcolare
judeþene/Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti sã asigure
toate mãsurile necesare derulãrii în
condiþii optime a înscrierii în grã-
diniþã. Astfel, în vederea cuprinderii
în învãþãmântul preºcolar a copii-
lor cu vârste între 3 ºi 6 ani vor
avea loc, succesiv, urmãtoarele
etape la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt: reînscrie-
rea copiilor care frec-
venteazã grãdiniþa în
acest an ºcolar ºi do-
resc sã o frecventeze
ºi în anul ºcolar
2017-2018, respectiv
înscrierea copiilor
nou-veniþi. Reînscrie-
rile vor începe în data
de 8 mai, iar înscrie-
rile se vor derula în-
cepând cu 22 mai”,
reiese din comunica-
tul de presã al Minis-
terului Educaþiei.

Potrivit Ministerului Educaþiei,
intervalele orare aferente reînscrie-
rilor ºi înscrierilor vor fi stabilite
de conducerea unitãþii de învãþã-
mânt ºi vor fi afiºate, la loc vizibil,
în fiecare grãdiniþã, pentru infor-
marea pãrinþilor ºi a publicului in-
teresat, inclusiv pe site-ul acesteia
(dacã existã), ºi eventual pe site-

Punctaj maxim ºi un alt premiu special
pentru tinerii istorici din Craiova
Un nou succes pentru învãþãmântul din Dolj. La faza

naþionalã a Olimpiadei de Istorie,  care s-a  desfãºurat în
aceste zile la Buzãu, o elevã din Craiova a obþinut premiul I,

iar alta a câºtigat unul dintre premiile speciale, ambele
provenind de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”.

re”, a precizat prof. Nora Cadea,
coordonator, care, de-a lungul ani-
lor, a mai avut  succese importan-
te obþinute în astfel de competiþii.

De  asemenea, Raluca  Spânu
(clasa a XI-a), îndrumatã  de  prof.
Marinela Burcã, a obþinut un
premiu special. „Este un succes
important pentru noi, ceea  ce do-
vedeºte nivelul de pregãtirea din
ºcoala noastrã. Ne mândrim cu
astfel de rezultate”, a menþionat
prof. Carmen  ªtefãnescu,  di-
rector  al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei: Din 8 ºi 22 mai,Ministerul Educaþiei: Din 8 ºi 22 mai,Ministerul Educaþiei: Din 8 ºi 22 mai,Ministerul Educaþiei: Din 8 ºi 22 mai,Ministerul Educaþiei: Din 8 ºi 22 mai,
vor începe reînscrierile ºi înscrierile la grãdiniþã

Ministerul Educaþiei Naþionale anunþã cã din data de 8
mai vor începe reînscrierile pentru copiilor care frecven-
teazã grãdiniþa în acest an ºcolar ºi doresc sã o frecventeze
ºi în anul ºcolar 2017-2018, iar înscrierile se vor derula
începând cu 22 mai.

urile inspectoratelor ºcolare. “Ocu-
parea locurilor libere, dupã finali-
zarea procesului de reînscriere, se
va face, de regulã, în ordinea des-
crescãtoare a grupelor de vârstã,
respectiv: grupa mare (copii de 5
ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani)
ºi grupa micã (copii de 3 ani). În
baza HG nr. 1252/2012 ºi în limita
locurilor disponibile, pot fi înscriºi
în grupa micã ºi copii cu vârsta

cuprinsã între 2 ºi 3 ani. În situaþia
în care, într-o unitate de învãþã-
mânt, numãrul cererilor de înscrie-
re este mai mare decât numãrul
locurilor libere, repartizarea copii-
lor se va face în ordinea descres-
cãtoare a numãrului de criterii ge-
nerale de departajare cumulate de
cãtre fiecare copil”, se redã în co-

municatul instituþiei.
Pentru asigurarea transparenþei

procesului de reînscriere/înscrie-
re, conducerile unitãþilor de învã-
þãmânt preºcolar vor afiºa, la ve-
dere, pentru toþi cei interesaþi, ur-
mãtoarele informaþii: capacitatea
instituþiei (numãr de copii pentru
care a fost proiectatã), numãrul de
locuri aprobat prin planul de ºco-
larizare pentru anul ºcolar 2017-
2018 (pe grupe de vârstã: micã,
mijlocie, mare), criteriile generale
ºi criteriile specifice pentru înscrie-
rea copiilor, numãrul de copii re-
înscriºi/înscriºi zilnic (în perioada
stabilitã) din totalul disponibil,
anunþã ministerul.

“Criteriile specifice de
departajare (elaborate de
fiecare unitate de învãþã-
mânt preºcolar, aprobate
de Consiliul de adminis-
traþie al acesteia ºi avizate
de consilierul juridic al In-
spectoratului ªcolar Jude-
þean/al municipiului Bucu-
reºti pânã la data de 19
mai) nu pot fi discrimina-
torii ºi nu pot include liste
de preînscrieri. De ase-
menea, criteriile specifice
de departajare vor fi apli-
cate doar dupã epuizarea

criteriilor generale”, reiese din co-
municatul instituþiei

Ministerul Educaþiei Naþionale
a solicitat inspectoratelor ºcolare
judeþene/Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti sã asigure
toate mãsurile necesare derulãrii
în condiþii optime a înscrierii în
grãdiniþã. (Mediafax)
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În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu” va avea loc joi, 4 mai, ora 18.00, lansarea lucrãrii
„Repere lingvistice ºi culturale (Studii)”, semnatã de Ele-
na-Camelia Zãbavã ºi apãrutã la Editura „Aius”. Vor vorbi
despre carte scriitorii Mihaela Albu, Dan Anghelescu ºi Tu-
dor Nedelcea. Moderator: Nicolae Marinescu, directorul
Editurii „Aius”. Evenimentul este organizat de instituþia-gaz-
dã ºi Asociaþia Culturalã „Carmina Balcanica”.

Elena-Camelia Zãbavã este absolventã a Facultãþii de Fi-
lologie a Universitãþii din Craiova. A susþinut doctoratul în
2004, la Universitatea din Bucureºti, sub conducerea acad.
Grigore Brâncuº. A fost cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor” din Cra-
iova, iar în prezent este conferenþiar la Facultatea de Litere
craioveanã. Este membrã a Uniunii Slaviºtilor din România
ºi Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România.

A publicat volumele „Structuri derivaþionale” în antro-
ponimia din Oltenia” (2010), „Unitãþi ºi relaþii sintactice
în limba românã contemporanã” (2012), a colaborat la re-
dactarea „Dicþionarului de frecvenþã al numelor de familie
din România” (2003) ºi „Dicþionarului invers al numelor
de localitãþi din România” (2002). A îngrijit ediþia Lazãr
ªãineanu, „Influenþa orientalã asupra limbei ºi culturei ro-
mâne” (2004) ºi alte trei ediþii în colaborare.

MAGDA BRATU

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã astãzi, 29
aprilie, de la ora 18.30, la Casa Universitarilor, vernisajul expozi-
þiei „Calea sufletului”, cuprinzând picturi de Svetlana Boriso-
va. În deschidere, Magda Buce Rãduþ va familiariza publicul cu
universul vizual ar pictoriþei, iar Petriºor Militaru va vorbi despre
poemele ce completeazã opera plasticã a Svetlanei Borisova.

Svetlana Borisova a mai expus la Craiova în septembrie 2015,
la Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.
Artista este nãscutã în Siberia de Nord ºi trãieºte la Roma, iar
acum „aduce în faþa publicului craiovean tablouri de un impre-
sionism impetuos, debordând de vitalitate, cu luminã ºi culori
specifice spaþiului rusesc”, precizeazã organizatorii.

O altã expoziþie de picturã va fi organizatã de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” marþi, 2 mai, de aceastã datã
la sediul din strada „Traian Demetrescu” nr. 31. Este vorba
despre „Acorduri cromatice”, cu lucrãri realizate de artistul
plastic Gheorghe Dumitrescu, care se aflã la prima „per-
sonalã”. Evenimentul se va desfãºura cu începere de la ora
18.00, în prezentarea criticului de artã Magda Buce Rãduþ.

MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” îºi aºteaptã pu-
blicul la ultimele spectacole ale lunii. Astãzi, 29 aprilie, la ora
18.00, urcã pe scenã „Prietenii Motanului Încãlþat”, care
propun o interpretare a cunoscutei poveºti, într-un specta-
col cu scenariul ºi regia semnate de Iulia Cârstea, scenogra-
fia Eugenia Tãrãºescu-Jianu, cu actorii Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoº, Iulia Cârstea ºi Emanuel Popescu. Îi va
urma duminicã, 30 aprilie, ora 11.00, „Gogoaºa ºi Nãzdrã-
vanul Petriºor”, adaptare dupã poveºti populare ruseºti,
scenariul ºi regia Alla Cebotari, pe care o regãsim ºi în dis-
tribuþie alãturi de actorii Emanuel Popescu ºi Daniel Mirea.
Scenografia îi aparþine Iuliei Goanþã, iar Alin Macovei-Mo-
raru este autorul muzicii. Biletele se pot procura de la Agen-
þia instituþiei, la preþurile de 7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului.

Luna mai este tot una plinã de poveºti la Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: zece reprezentaþii vor putea fi vã-
zute în weekenduri, dar nu numai! Este vorba despre „Rã-
þuºca cea urâtã” (6 mai, ora 18.00), „Poveste japonezã” (7
mai, ora 11.00), „Furtuna” (joi, 11 mai, ora 19.00, ºi vi-
neri, 12 mai, ora 19.00), „Zorro” (12 mai, ora 18.00), „Fata
babei ºi fata moºneagului” (14 mai, ora 11.00), „Jocuri
magice” (20 mai, ora 18.00), „Bunã dimineaþa, noapte
bunã” (21 mai, ora 11.00), „De-a capra cu trei iezi” (27
mai, ora 18.00), „Pinocchio” (28 mai, ora 11.00).

MAGDA BRATU

Lucrare a lingvistului ºi profesorului
Elena-Camelia Zãbavã,

lansatã sãptãmâna viitoare

Picturã de Svetlana Borisova,
la Casa Universitarilor

Teatrul „Colibri”: ultimele
spectacole din aprilie, alte zece

reprezentaþii în luna mai!

Peste 5.000 de cazuri de rujeolãPeste 5.000 de cazuri de rujeolãPeste 5.000 de cazuri de rujeolãPeste 5.000 de cazuri de rujeolãPeste 5.000 de cazuri de rujeolã
Numãrul total de cazuri confirmate cu rujeolã în

România raportate pânã în prezent este de 5.119, din
care 23 de decese (7 în judeþul Timiº, 5 în judeþul Arad,
5 în judeþul Dolj, 3 în judeþul Caraº Severin, 1 în judeþul
Cãlãraºi, 1 în judeþul Satu Mare ºi 1 în Bucureºti). S-au
înregistrat cazuri de rujeolã în 38 de judeþe.

Ca mãsurã de limitare a extin-
derii epidemiei de rujeolã, la nivel
naþional a fost organizatã o cam-
panie suplimentarã de vaccinare
cu RRO a copiilor nevaccinaþi
ºi incomplet vaccinaþi. Cam-
pania de vaccinare continuã.
Este necesarã o acoperire
vaccinalã de 95% pentru
prima ºi a doua dozã de vac-
cin RRO, pentru atingerea
nivelului de imunitate a po-
pulaþiei necesar pentru a în-
trerupe transmiterea endemicã.
Doljul se numãrã printre judeþele
în care numãrul cazurilor confir-
mate în intervalul octombrie 2016
– aprilie 2017 (343) depãºeºte cu
mult media ultimilor ani.
Rujeola este foarte contagioasã

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã, care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã, una are
nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva
rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România, 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

Un proiect de lege a vaccinãrii
se aflã în dezbatere publicã. Aces-
ta stabileºte cadrul legal de vacci-

Autoritãþile locale au început
sã reabiliteze Parcul Pedago-
gic, care se aflã în apropierea
colegiului cu acelaºi nume.
Potrivit reprezentanþilor muni-
cipalitãþii, lucrãrile constau în

Parcul de la PedagogicParcul de la PedagogicParcul de la PedagogicParcul de la PedagogicParcul de la Pedagogic
a intrat în reabilitarea intrat în reabilitarea intrat în reabilitarea intrat în reabilitarea intrat în reabilitare

refacerea aleilor ºi a mobilie-
rului urban. De asemenea, se
vor monta coºuri de gunoi ºi
bãnci noi, se va planta gazon
ºi se vor monta aspersoare.

LAURA MOÞÎRLICHE nare, cadrul de achiziþionare a vac-
cinurilor, inclusiv cã aceste con-
tracte de achiziþionare vor fi mul-
tianuale, a adãugat oficialul. Faþã
de varianta iniþialã, s-a renunþat
însã la amenzi. Colegiul Medici-
lor din România a condamnat ori-
ce atitudine ostilã vaccinãrii, pre-
cizând cã numai prin imunizare
pot fi prevenite boli infecþioase
grave, iar vaccinarea constantã
poate duce la eradicarea unor boli.

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin
trecerea prin infecþie, fie prin vac-

cinare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeo-
la poate evolua sever cu pneumo-
nie, encefalitã sau se poate supra-
infecta bacterian. În situaþii foar-
te rare, virusul nu este eliminat din
organism ºi peste ani produce
panencefalita sclerozantã subacu-
tã, boalã care, deºi este extrem de
rarã, este extrem de periculoasã,
ducând invariabil la deces.

RADU ILICEANU
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Preºedintele Consiliului Euro-
pean, Donald Tusk, a atras atenþia
ieri cã guvernul Marii Britanii tre-
buie sã rezolve mai întâi aspectele-
cheie legate de “populaþie, bani ºi
Irlanda”, înainte de negocierile pri-
vind viitoarea relaþie cu Uniunea
Europeanã dupã Brexit. Tusk a pre-
cizat cã britanicii trebuie sã-ºi ono-
reze obligaþiile financiare faþã de
Blocul comunitar, inclusiv o “fac-
turã de divorþ” în valoare de apro-
ximativ 60 de miliarde euro, înainte
de discuþiile privind acordurile co-
merciale. “Negocierile privind vii-
toarele relaþii bilaterale pot începe
doar dupã obþinerea unui progres
suficient privind aspecte-cheie. Cu alte cuvin-
te, înainte de a discuta viitorul nostru, trebuie
sã punem la punct trecutul. Nu este vorba de-
spre o tacticã, dar - având în vedere intervalul
de timp limitat în care trebuie sã încheiem dis-
cuþiile - este singura abordare posibilã”, a de-
clarat preºedintele Consiliului European. Liderii
celor 27 de state rãmase în Uniunea Europeanã
se vor întâlni sâmbãtã pentru a pune la punct
strategia de negociere pentru Brexit. Într-un
discurs la Bruxelles, Donald Tusk s-a referit la

Viktor Orban, premierul ungar,

anunþã finalizarea unui nou

gard la frontiera cu Serbia

ºi criticã atitudinea UE faþã

de Turcia
Ungaria a finalizat cel de-

al doilea gard de la frontiera
cu Serbia, care are rolul de a
opri imigranþi, a anunþat
premierul Viktor Orban, care
a adãugat cã Uniunea
Europeanã ar trebui sã-ºi
modereze criticile la adresa
Turciei având în vedere rolul
Ankarei în limitarea imigra-
þiei în UE. “(Gardul) are o
lungime de 155 de kilometri
ºi este înalt de trei metri, va
putea opri orice ce mulþime
de oameni”, a declarat
premierul ungar pentru
postul Radio Kossuth. “Tur-
cia este un stat membru
NATO, aºadar, aliatul nos-
tru. Aºa cã nu ar trebui sã
tratãm Turcia ca pe un stat
care nu ne este aliat, ºi
trebuie sã respectãm poporul
turc ºi preºedintele lui”, a
adãugat Orban. Joi, premie-
rul de la Budapesta a discu-
tat telefonic cu preºedintele
turc Recep Erdogan, ocazie
cu care l-a felicitat pe acesta
pentru victoria obþinut la
referendumul privind impu-
nerea sistemului prezidenþial,
a declarat un ofical ungar
citat de MTI. Opoziþia turcã
ºi observatorii internaþionali
au criticat modul de desfãºu-
rare al referendumului. La
scurt timp dupã referendum,
Cezar Florin Preda, ºeful
delegaþiei de observatori ai
Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei (APCE)
a declarat cã procesul con-
sultativ “nu s-a ridicat la
nivelul standardelor Consi-
liului Europei”.

Angela Merkel se va întâlni

sãptãmâna viitoare

cu Vladimir Putin
Angela Merkel, cancela-

rul Germaniei, se va depla-
sa marþi în staþiunea rusã
Soci, situatã pe litoralul
Mãrii Negre, pentru a se
întâlni cu preºedintele
Rusiei, Vladimir Putin, a
anunþat ieri purtãtorul de
cuvânt al Guvernul german.
Cei doi lideri vor discuta
despre pregãtirea viitorului
summit G20, programat în
iulie, ºi despre conflictul
dintre Siria ºi Ucraina, a
declarat Steffen Seibert,
purtãtorul de cuvânt al
Guvernului de la Berlin.
“Vizita are rolul pregãtirii
summitului G20 din Ham-
burg. Vor fi discutate ºi alte
mize ale politicii internaþio-
nale, precum conflictul din
Ucraina ºi rãzboiul din
Siria”, a adãugat Seibert.

Guvernul libian susþinut de cãtre ONU nu
are niciun plan clar pentru a împiedica ajunge-
rea imigranþilor în Europa în aceastã varã, au
anunþat oficiali ai Uniunii Europene, invocând
cereri eronate de echipament pentru patrularea
þãrmurilor. “Gãrzile de coastã recent instruite
ale Libiei nu dispun de o strategie privind loca-
lizarea ºi detectarea contrabandei cu imigranþi”,
au declarat oficiali ai UE, care considerã sus-
pect faptul cã guvernul Libiei nu a cerut nicio
aeronavã care sã ajute la patrularea þãrmurilor.
Prin intermediul unei aºa-numite “liste de achi-
ziþii” cãtre Uniunea Europeanã, Libia a cerut
bãrci de patrulare dotate cu arme, dar nu a fur-
nizat niciun plan operaþional privind folosirea
activelor militare ale Blocului comunitar. Ofi-
ciali ai UE au prezentat o analizã în acest sens
în cadrul întrunirii miniºtrilor europeni ai Apã-
rãrii, care s-a desfãºurat în perioada 26-27 aprilie
în Malta. Italia este o rutã preferatã de imigranþi,
dar mii de oameni s-au înecat anul trecut. Uni-

Ministerul sud-coreean al
Apãrãrii a respins ipoteza ca
Seulul sã plãteascã pentru insta-

Donald Tusk, preºedintele Consiliului European: Marea Britanie
trebuie sã rezolve mai întâi problema cu Irlanda, înainte de Brexit

chestiuni privind libera circulaþie ºi drepturile
de ºedere ale cetãþenilor din UE, precum ºi la
discuþiile privind frontiera dintre Irlanda de Nord
ºi Uniunea Europeanã. “Aº vrea sã ne unim în
jurul unor principii-cheie în cadrul summitului
urmãtor. Trebuie sã fie clar cã progresul pri-
vind populaþia, banii ºi Irlanda trebuie sã fie pe
primul plan, înainte de discuþii privind relaþiile
viitoare cu Marea Britanie. ªi trebuie sã fim
pregãtiþi sã apãrãm aceastã logicã pe durata ne-
gocierilor”, a spus Tusk. Guvernul irlandez ur-

mãreºte aprobarea unui document
special în cadrul summitului extra-
ordinar al UE de sâmbãtã privind
Brexit, potrivit cãruia dacã Irlanda
se va reunifica, atunci Irlanda de
Nord ar reintra automat în UE. Re-
publica Irlanda ar urma sã le trans-
mitã celor 26 de parteneri europeni
cã Acordul de la Belfast din 10 apri-
lie 1998 (cunoscut ca Acordul din
Vinerea Mare) conþine un meca-
nism specific pentru o Irlandã uni-
tã, iar noua entitate ar deveni în
mod legal un membru al Uniunii
Europene. Cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, a insistat, de ase-
menea, asupra problemelor de re-

zidenþã, subliniind cã problema frontierei irlan-
deze trebuie sã fie tratatã cu prioritate. “Fãrã
progrese privind numeroasele întrebãri deschi-
se în legãturã cu ieºiriea Marii Britanii, inclusiv
chestiunile financiare, nu are sens sã avem ne-
gocieri paralele”, a declarat Merkel. Anterior,
premierul britanic Theresa May ceruse ca dis-
cuþiile privind un viitor acord comercial cu UE
sã aibã loc în acelaºi timp cu negocierile pri-
vind Brexit, însã planurile acesteia au fost
respinse de cãtre liderii europeni.

Coreea de Sud respinge sugestia lui Donald Trump
ca Seulul sã acopere costurile instalãrii sistemului THAAD

larea sistemului antibalistic ame-
rican THAAD, care urmeazã sã
fie amplasat în þarã, dupã ce pre-

ºedintele Statelor Unite, Donald
Trump, a sugerat cã Seulul ar
trebui sã acopere costurile cu
instalarea sistemului. “Am infor-
mat Coreea de Sud cã ar fi adec-
vat sã plãteascã. Este un sistem
de un miliard de dolari”, a de-
clarat Donald Trump. Pe de altã
parte, Ministerul Apãrãrii din
Coreea de Sud a replicat cã
Acordul privind Statutul Forþe-
lor, înþelegere care reglementea-
zã prezenþa forþelor americane în
þarã, prevede cã Seulul va oferi
terenul ºi infrastructura pentru
sistemul antibalistic, în timp ce
Statele Unite vor plãti pentru in-
stalarea ºi operarea THAAD.
Oficiali americani au anunþat cã

sistemul Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD), urmea-
zã sã devinã operaþional “în câ-
teva zile”. China a criticat dur
deciza de instalarea a sistemului
THAAD, însã Coreea de Sud ºi
Statele Unite susþin cã scopul
sistemului este unul strict defen-
siv, pentru a preîntâmpina un
posibil atac balistic nord-core-
ean. Sistemul de apãrare antira-
chetã instalat de cãtre Statele
Unite în Coreea de Sud are ca
scop “readucerea în simþiri, nu
îngenuncherea” liderului nord-
coreean Kim Jong-Un, a anun-
þat recent amiralul Harry Harris,
comandantul forþelor americane
în Oceanul Pacific.

Libia nu are niciun plan pentru a împiedica
trecerea imigranþilor spre Europa

unea Europeanã a mai anunþat cã nu poate in-
terveni în apele teritoriale libiene fãrã un man-
dat din partea Consiliului de Securitate al Orga-
nizaþiei Naþiunilor Unite, mandat care are ºanse
mici de reuºitã din cauza opoziþiei Rusiei. Auto-
ritãþile de la Moscova sunt
nemulþumite dupã cam-
pania aerianã din 2011,
derulatã de cãtre statele
vestice, care a ajutat la
înlãturarea lui Muammar
Kadhafi. “Obiectivul nos-
tru este sã nu fim în ape-
le teritoriale ale Libiei.
Vrem ca munca aceastã
sã fie fãcutã de cãtre li-
bieni”, a declarat ºefa di-
plomaþiei europene, Fede-
rica Mogherini, care a
prezidat reuniunea miniº-
trilor Apãrãrii din UE. Uni-

unea Europeanã a dislocat cinci nave care pa-
truleazã apele internaþionale din apropierea Li-
biei, dar intenþioneazã sã instruiascã 500 de li-
bieni care sã depisteze imigranþii ºi traficanþii
de arme de pe þãrmurile statului nord-african.



RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Omul din întuneric

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Trei prieteni pãtrund în casa
unui singuratic orb, convinºi
cã vor obþine un câºtig facil,
numai pentru a se afla într-o
lupta terifiantã pe viaþã ºi pe
moarte în Omul din întuneric,
al doilea film artistic al sce-
naristului ºi regizorului Fede
Alvarez (Evil Dead) ºi al le-
gendarului producãtor Sam
Raimi.

R.I.P.D.
Copoi pentru strigoi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

R.I.P.D. COPOI PENTRU STRI-
GOI este o comedie de acþiu-
ne supranaturalã, cu Jeff
Bridges ºi Ryan Reynolds,
despre doi poliþiºti morþi ºi...
nu prea... care sunt înrolaþi
pentru a prinde ºi a duce
înapoi la locul lor sufletele
diabolice ºi distructive care
au fugit din faþa Judecãþii de
Apoi ºi care nu vor sã pãrã-
seascã Pãmântul în liniºte ºi
pace.

Fiica ratacitoare

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 23:15

Mini este o tânãrã inteligentã ºi
atrãgãtoare, a cãrei viaþã este
controlatã de mama sa, Diane,
o femeie fãrã sentimente ºi
dependentã de alcool. Fiind
nerãbdatoare sã îºi câºtige
independenþa, Mini pune la
punct un plan prin care îl sedu-
ce pe tatãl sau vitreg, Martin ºi
îl convinge sã o ajute sã o
declare pe Diane nebunã.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte înnoratsâmbãtã, 29 aprilie - max: 23°C - min: 10°C

$
1 EURO ...........................4,5333 ............. 45333
1 lirã sterlinã................................5,3604....................53604

1 dolar SUA.......................4,1453........41453
1 g AUR (preþ în lei)........168,8079.....1688079

Cursul pieþei valutare din 29 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



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 29 aprilie 2017programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

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

RECOMANDÃRI TV
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Ziua Independenþei:
Renaºterea

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Dupã ce Ziua Independenþei a
redefinit genul filmului eveni-
ment, urmãtorul capitol oferã un
spectacol global la scarã inima-
ginabilã.  Folosind tehnologie
extraterestrã recuperatã, naþiu-
nile de pe Pãmânt au colaborat
la un proiect de apãrare imens
pentru protejarea planetei.  Însã
nimic nu ne poate pregãti pen-
tru forþa avansatã ºi fãrã prece-
dent a extratereºtrilor...

Misiune: Imposibilã -
Ghost Protocol

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  20:30

Acuzat de un atac terorist cu
bombe asupra Kremlinului,
agentul operativ MI Ethan
Hunt este dezactivat ºi rene-
gat, împreunã cu restul agen-
þiei, în momentul în care pre-
ºedintele iniþiazã „protocolul
fantomã”. Lãsat fãrã resurse
ºi fãrã acoperire, Ethan trebu-
ie sã gãseascã o cale sã
reabiliteze renumele departa-
mentului ºi sã previnã un alt
atac...

Bean - O comedie
dezastru

Se difuzeazã la Antena 1, ora  22:30

În toamna anului 1997, un
foarte bogat ºi bine intenþio-
nat domn (Burt Reynolds)
doneazã galeriei Grierson din
California suma de 50.000.000
de dolari pentru achiziþiona-
rea celui mai vestit tablou al
Americii, “Mama” a lui Whist-
ler. Pânã acum, acest obiect
de artã foarte valoros, a fost
expus la Musee D’Orsay din
Paris...

sursa: cinemagia.ro

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

Furios ºi Iute 8

Ora: 18:00

Gen film:  Acþiune, Crimã, Thriller

Obsesia trecutului

Ora:  20:30

Gen film: Dramã, Thriller

Bãrzoiul Richard

Ora: 14:00(3D); 16:00(3D)

Gen film:  Animaþie, Aventuri
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Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane

Vârstnice Craiova organizea-
zã în data de 23.05.2017 con-
curs de ocupare a unui post
de fiziokinetoterapeut pe pe-
rioadã nedeterminatã. Condi-
þiile de participare ºi bibliogra-
fia sunt afiºate la sediul insti-
tuþiei: Craiova, str. Tabaci, nr.
3. Relaþii suplimentare: tele-
fon: 0251/ 533.578 int. 104.

INFORMARE In conformi-
tate cu prevederile Legii Ape-
lor nr.107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioa-
re, TITULARUL Coþofenii din
Faþã Str. Coþofenilor nr. 442,
judeþ Dolj, Tel: 0251 44 65
23,intentioneazã sã solicite
de la A.N. “Apele Române” -
Direcþia Apelor Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru
realizarea lucrãrilor ”Înfiinþa-
re reþea de apã uzatã ºi sta-
þie de epurare în Comuna Co-
þofenii din Faþã, judeþul Dolj”
amplasate în Coþofenii din
Faþã, judeþul Dolj. Aceastã
investiþie este nouã. Persoa-
nele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Per-
soanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa so-
licitantului dupã data de
03.05.2017 (data estimatã la
care se va transmite solicita-
rea de aviz).

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Caut persoanã com-
panie bãtrân serviciu
super lejer. Telefon:
0740/788.345.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngri-
jesc bãtrâni. Telefon:
0767/323.621.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartement 2
camere semideco-
mandate - etaj 2,
zona Billa. Telefon:
0769/688.736.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere decoman-
date Craiova toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
 Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentra-
lã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie,
Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american. Telefon:
0 7 2 2 / 2 6 6 . 7 1 8 ,
0251/522.579.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie ara-
gaz. Telefon: 0785/
688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
VÂND familii de albi-
ne. 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
Dacia faþã nouã. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de ra-
cordare la reþeaua
publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ:
50.000 lei, negocia-
bil. Telefon: 0744/
810.932.
Vând casã cartier
Catargiu, str. Tîrnava
nr. 21. Relaþii la tele-
fon: 0756/420.895.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
la 10 km de Craiova,
fiind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 29 aprilie 2017

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

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

Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete milita-
re noi, frigider. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele 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 bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, (flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale,
cazan þuicã  ºi bici-
cletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

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

PIERDERI
PIERDUT Legiti-
maþie de student
eliberatã de Facul-
tatea de Horticul-
turã Craiova pe nu-
mele Ivaºcu Flo-
rentina Alexandra.
Se declarã nulã.
PIERDUT Legitima-
þie UCIMR pe nume-
le Bãdescu Maria.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre
noi, îndurerându-
mã, bunul meu
prieten Alecu
( A l e x a n d r u
Racu). A plecat sã
le spunã maestru-
lui Bârcã ºi lui
Radu Goncearov
ce a mai fost
prin Craiova. O
lacrimã pentru el
þi odihneascã-se
în pace! Gabriel
Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Rãmasã fãrã posibilitatea de
a încheia pe podium, dupã suc-
cesul, ce-i drept scontat, repur-
tat, ieri, de HC Zalãu, 31-20 pe
terenul “lanternei” Unirea Slo-
bozia, SCM-ului îi mai rãmâne
doar obþinerea unei revanºe în
derby-ul  o l tenesc  cu HCM
Râmnicu Vâlcea, formaþie care,

N-a fost loc de surprizã în dis-
puta dintre Municipal Zalãu ºi Ar-
cada Galaþi, scor 3-0, joi searã, iar
urmare a acestui rezultat voleiba-
liºtii de la SCM Universitatea Cra-
iova au încheiat pe poziþia secun-
dã în Divizia A1, la douã puncte în
spatele formaþiei ardelene.

Lotul care a realizat aceastã per-
formanþã este urmãtorul: Lauren-
þiu Licã, Cristi Bartha, Bogdan Ene,
Marian Bala, Marcel Keller (Portu-
galia), Nikita Stulenkov (Rusia),
Silviu Suson, Andrei Georgescu,
Rãzvan Olteanu, Todor Filip, Lau-

Nu mai e rost de podium,Nu mai e rost de podium,Nu mai e rost de podium,Nu mai e rost de podium,Nu mai e rost de podium,
mãcar sã fie revanºãmãcar sã fie revanºãmãcar sã fie revanºãmãcar sã fie revanºãmãcar sã fie revanºã

HCM Rm. Vâlcea – SCM Craiova, duminicã, ora 16:00, în direct la TVR 1

În restul rundei: Corona Braºov –
CSM Bucureºti, CSM Bistriþa – CSM
Roman (ambele sâmbãtã), Mãgura Cis-
nãdie – Dunãrea Brãila (luni). Partida
Unirea Slobozia – HC Zalãu s-a jucat
vineri ºi s-a încheiat cu scorul de 31-
20 în favoarea formaþiei vizitatoare.
Danubius Galaþi ºi “U” Cluj stau în
aceastã rundã.

Clasament
1. CSM Buc. 60 7. Vâlcea 28
2. Brãila 46 8. Bistriþa 24
3. Zalãu* 45 9. “U” Cluj* 21
4. CRAIOVA 41 10. Cisnãdie 21
5. Roman 34 11. Galaþi* 14
6. Braºov 28 12. Slobozia* 11
* - un joc în plus.

în partida tur, se impunea cu
26-24 în Bãnie.

Fetele lui Bogdan Burcea vin
dupã o izbândã cu 28-24 la Cluj,
pe când oponentele din Zãvoi au
cedat fãrã drept de apel în cea
mai recentã încleºtare, 18-26 în
fieful celei de a doua clasate,
Dunãrea Brãila.

Meciul de mâine nu este ºi ul-
timul al craiovencelor în aceas-
tã stagiune! Duelul pentru po-
dium cu Zalãu se va transpune,
miercuri (ora 19:00, Digi Sport,
Dolce Sport), în optimile Cu-
pei României. Partida se dispu-
tã în unicã manºã, în urbea ar-
deleanã

VOLEI (M)

SCM “U” Craiova,
vicecampioanã naþionalã

renþiu Marciu, Mihai Mãrieº (libe-
ro), Koprivica Lazar (Serbia) – din
returul campionatului, Zlatan Yor-
danov (Bulgaria) – în turul cam-
pionatului. Antrenori: Dãnuþ Pas-
cu ºi Claudiu Mitru.

Este a patra medalie obþinutã de
cãtre alb-albaºtrii în ultimii cinci
ani, dupã un alt argint în ediþia
2012-2013, un bronz în ediþia
2014-2015 ºi aurul de stagiunea
trecutã.

Graþie performanþei din acest
sezon, echipa din Bãnie va partici-
pa în Cupa CEV.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Mioveni – Reºiþa / 15:00 – FOTBAL
– Liga I: ASA – Mediaº / 17:15 –
FOTBAL Spania: Real M. – Valencia
/ 20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –
Astra / 23:30 – KICKBOXING: Gala
“Glory 40”.

DIGI SPORT 2
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – MP

al Rusiei: antrenamente ºi calificãri /
17:00, 19:30 – TENIS (F) – Turneul
de la Stuttgart / 21:45 – FOTBAL
Spania: Espanyol – Barcelona / 4:30
– CURSE DE MAªINI – “Phoenix
International Raceway”.

DIGI SPORT 3
12:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Braºov – CSM Bucureºti
/ 14:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Barcelona / 19:30 – FOTBAL Spa-
nia: Las Palmas – Atl. Madrid / 21:45
– FOTBAL Italia: Torino – Sampdo-
ria / 2:00 – FOTBAL Argentina: Tem-
perley – Racing Club.

DIGI SPORT 4
12:00 – CURSE DE MAªINI – FIA

F3 / 14:00 – FOTBAL Scoþia: Celtic –
Rangers / 16:00 – CURSE DE MA-
ªINI – Euroformula Open / 17:00,
18:00 – POLO – Cupa României /
19:30, 21:45 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Barcelona – Kiel, PSG
– Szeged.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Mioveni – Reºiþa / 13:00 – RUGBY –
Superliga Naþionalã: Dinamo – Timi-
ºoara / 15:00 – FOTBAL – Liga I:
ASA – Mediaº / 17:15 – FOTBAL
Spania: Real M. – Valencia / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Viitorul – Astra.

DOLCE SPORT 2
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – MP

al Rusiei: antrenamente ºi calificãri /
19:30, 21:45 – FOTBAL Spania: Las
Palmas – Atl. Madrid, Espanyol –
Barcelona.

SPORT LA TV 29 APRILIE-1 MAI –
TRANSMISII ÎN DIRECT PLAY-OFF – Etapa a 3-a

Sâmbãtã, ora 11:00: Viitorul Cârcea – Metropolitan Iºalniþa, Tractorul
Cetate – Progresul Segarcea, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius Bechet.

Clasament
1. Cârcea 35 4. Iºalniþa 26
2. Cetate 32 5. Bechet 23
3. Segarcea 30 6. Ostroveni 15

PLAY-OUT – Etapa a 3-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Dunãrea Calafat – Arena Bulls Preajba, Unirea Leam-

na – Ajax Dobroteºti. ªtiinþa Malu Mare stã.
Clasament
1. Calafat 15 4. Preajba 7
2. Leamna 13 5. Malu Mare* 6
3. Dobroteºti 13
* - un joc în plus.

LIGA A IV-A

Vineri, la închiderea ediþiei: CS “U” CRAIOVA II – Sporting Roºiori 3-0
(Frãsineanu 3, Gunie 35, Tãtulea 57), CS Mioveni II – FCSB II 2-2, ACS ªiri-
neasa – FCM Alexandria 2-1.

Sâmbãtã, ora 17:00: Flacãra Moreni – CSO FILIAªI, Concordia Chiajna II
– SCM Piteºti, Urban Titu – FC Aninoasa.

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

Clasament
1. Piteºti 59 (23j) 8. Roºiori   32 (23j)
2. Voluntari II 37  (23j) 9. FILIAªI   31 (22j)
3. Bradu 35 (23j) 10. Aninoasa   31 (23j)
4. Moreni 34 (22j) 11. Mioveni II   31 (23j)
5. FCSB II 34 (23j) 12. CRAIOVA II   30 (24j)
6. Chiajna II 33 (23j) 13. ªirineasa   20 (23j)
7. Alexandria 32 (23j) 14. Titu   17 (23j)

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 25-A

DOLCE SPORT 3
14:00 – FOTBAL Spania: Socie-

dad – Granada / 17:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Barcelona / 22.00 –
BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 4
14:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Barcelona  / 21:45 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: PSG –
Szeged.

SPORT.RO / PRO TV
21:00 – BOX – Gala în “Asediu pe

Wembley”.
EUROSPORT 1
12:00, 16:30, 21.00 – SNOOKER –

Campionatul Mondial.
EUROSPORT 2
11:30, 14:00 – SUPERBIKE – CM /

15:00, 16:00 – CURSE DE TURISME
– CM / 16:30, 19:30 – FOTBAL Ger-
mania: Dortmund – Koln, Wolfsburg
– Bayern M. / 23:00 – FOTBAL SUA/
Canada: Orlando – Colorado.

TVR 2
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSM Bistriþa – CSM Ro-
man.

LOOK TV
14:00 – FOTBAL Scoþia: Celtic –

Rangers / 22:00 – FOTBAL Argenti-
na: Huracan – Newell’s.

LOOK PLUS
15:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

ASA – Mediaº, Viitorul – Astra.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a:

Cãlãraºi – UTA / 13:30 – FOTBAL
Italia: Roma – Lazio / 16:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Stuttgart / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
Voluntari, CFR Cluj – Craiova.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania: Osasu-

na – Deportivo / 15:00 – FORMU-
LA 1 – Cursa MP al Rusiei / 17:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Barcelo-
na / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Montpellier – Ves-
zprem / 21:45 – FOTBAL Italia: In-
ter – Napoli.

DIGI SPORT 3
10:45 – POLO – Cupa României /

14:00 – VOLEI (F) – Cupa României,
finala: Bacãu – Blaj / 16:00 – FOT-
BAL Italia: Crotone – Milan / 18:00 –
VOLEI (F) – Cupa României, finala:
Galaþi – Zalãu / 20:00 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor / 22:00 – FOTBAL
Franþa: Nice – PSG / 1:15 – FOTBAL
Argentina: Boca – Arsenal Sarandi.

DIGI SPORT 4
12:00, 14:15 – CURSE DE MA-

ªINI: FIA F3, Euroformula Open /
15:30 – FOTBAL Belgia: Gent – An-
derlecht / 17:15 – FOTBAL Spania:
Betis – Alaves / 21:15 – BASCHET
(M) – Liga Campionilor.

DOLCE SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-a:

Braºov – Brãila / 14:00 – RUGBY –
Superliga Naþionalã: Steaua – CSM
Bucureºti / 16:00 – FOTBAL Anglia:
Everton – Chelsea / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Pandurii – Volun-
tari, CFR Cluj – Craiova.

DOLCE SPORT 2
14:00, 16:15, 18:30 – FOTBAL

Anglia: Man. Utd. – Swansea, Mid-
dlesbrough – Man. City, Tottenham
– Arsenal.

DOLCE SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania: Osasu-

na – Deportivo / 15:00 – FORMULA
1 – Cursa MP al Rusiei / 17:15, 19:30,
21:45 – FOTBAL Spania: Betis – Ala-
ves, Eibar – Leganes, Celta – Bilbao.

DOLCE SPORT 4
17:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Barcelona / 19:30 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Montpellier –
Veszprem / 21:00 – BASCHET (M) –
Liga Campionilor.

EUROSPORT 1
13:00 – CURSE DE TURISME –

CM / 14:00 – SUPERBIKE – CM /
15:00 – CURSE DE TURISME – CM

/ 16:00, 21.00 – SNOOKER – CM /
1:15 – FOTBAL PE PLAJÃ – CM.

EUROSPORT 2
10:00, 11:00 – CURSE DE MA-

ªINI – Cupa ETC / 12:30 – SUPER-
SPORT – CM / 14:45 – CICLISM –
Turul Romandiei / 16:30, 18:30 –
FOTBAL Germania: Augsburg –
Hamburg, Hoffenheim – Frankfurt /
22:00 – FOTBAL SUA/Canada:
Atlanta – DC United / 0:15 – FOT-
BAL PE PLAJÃ – CM.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea – SCM
Craiova.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia: Gent –

Anderlecht / 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Pandurii – Voluntari, CFR
Cluj – Craiova.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia: Oosten-

de – Charleroi.

Luni
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Rusia: Rom

Tomsk – Zenit / 17:30, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: FOTBAL – Liga I: Ti-
miºoara – Botoºani, Dinamo –
FCSB.

DIGI SPORT 2
12:00, 18:00 – TENIS (F) – Tur-

neele de la Praga ºi de la Rabat /

22:00 – FOTBAL Spania: Malaga –
Sevilla.

DIGI SPORT 3
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Rabat / 19:00 – FOTBAL Belgia: Bru-
ges – Waragem.

DIGI SPORT 4
18:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Cisnãdie – Brãila / 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
Sobiu – Steaua.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Rusia: Rom

Tomsk – Zenit / 17:30, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: FOTBAL – Liga I: Ti-
miºoara – Botoºani, Dinamo – FCSB.

DOLCE SPORT 2
18:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Cisnãdie – Brãila / 22:00 –
FOTBAL Spania: Malaga – Sevilla.

EUROSPORT 1
16:00, 21.00 – SNOOKER – CM.
EUROSPORT 2
15:30 – SUPERBIKE – Campiona-

tul Britanic / 16:15 – CICLISM –
Grand Prix la Frankfurt / 18:30 – SU-
PERBIKE – Campionatul Britanic /
22:15, 0:00 – FOTBAL PE PLAJÃ –
CM.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: FOT-

BAL – Liga I: Dinamo – FCSB.
LOOK PLUS
17:30 – FOTBAL – Liga I: FOT-

BAL – Liga I: Timiºoara – Botoºani.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ultima)
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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
Meciul  Chiajna – CSMP Iaºi  s-a jucat  asearã.

ASA – Gaz Metan,  sâmbãtã,  ora 15
Pandurii – 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

A marcat: L. Marinescu 90 (pen.)
Stadion: Municipal (Turnu Severin), spectatori: 2.000
Universitatea: Calancea 7 – Dimitrov 4, Kelic 6 (46 Dumitraº) 5, Barthe 6,

Briceag 6 – Gustavo 4 (75 Bîrzan) 6, Screciu 5, Bancu 3 – Ivan 7,
Mãzãrache 6 (46 Fajic) 4, Jazvic 4. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

FC Voluntari: Balauru 7 – Maftei 6, Spahija 6, Cazan 6, Acsinte 6 –
Lazãr 6, Marinescu 6 – Cãpãþânã 5, Cernat 7 (62 Tãbãcariu) 5, Popadiuc
6 (82 Deac) 7 – Bãlan 5 (67 Voduþ) 5. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Arbitru: H. Feºnic 7.

Universitatea Craiova – FC Voluntari  0-1

0-0 era un scor mai mult decât
convenabil pentru Universitatea
Craiova în turul semifinalei cu Vo-
luntariul, dupã cum s-au prezentat
alb-albaºtrii, atât ca formulã de joc,
cât ºi ca prestaþie în teren. Doar 2
mii de spectatori au venit sã vadã
partida de la Severin ºi probabil ºi
aceºtia au regretat cã au asistat la
meci. O echipã care a jucat fotbal
ºi s-a bãtut pentru primul loc în
2016 a fost distrusã din interior în
iarnã, de conducãtorii ei. Aceºtia
au pierdut negocierile cu jucãtorii
aflaþi la final de contract ºi au fã-
cut niºte achiziþii jalnice, jucãtorii
aduºi fiind consideraþi rateuri ºi la
nivelul ligii judeþene. De aceea, cei
care au cerut demisia lui Mulþescu
la final nu se pot pãcãli mai rãu,
fiindcã antrenorul are ultima vinã
în ceea ce s-a întâmplat cu Uni-
versitatea în 2017. Tot de la con-
ducere a provenit ºi strategia di-
naintea meciului cu Voluntariul,
care a mai dus la pierderea a doi
titulari, Zlatinski ºi Mateiu, dupã ce
Bãluþã ºi Popov erau deja scoºi din
calcul. Monaco a sacrificat o se-
mifinalã de Cupa Franþei, cu PSG,
pentru a-ºi proteja obiectivele mai
importante, în timp ce Craiova s-a
autodecimat într-un meci fãrã mizã
cu Dinamo, pe care oricum a fost
aproape sã-l piardã, la fel ca ºi
ºansa de a juca o finalã de Cupa
României dupã 17 ani.

Mai trist este cã în turul semifi-
nalei au dezamãgit jucãtorii de la care
se aºtepta ceva. Nimeni nu miza cã
Jazvic, Fajic, Mãzãrache sau Scre-
ciu vor fi decisivi, însã Bancu ºi
Gustavo au fost de-a dreptul peni-
bili. Antrenorul l-a încercat în pre-
mierã pe Jazvic vârf împins, apoi
Fajic a preluat acest rol, însã cei doi
au confirmat cã oficialii Craiovei
care i-au transferat pe ei ºi pe Bu-
curicã nu au nicio treabã cu fotba-
lul. Singurul care a contat în joc a
fost Ivan, dar a pãrut pãrãsit în ten-
tativele sale de a lega acþiuni de atac.
De altfel, la final, cãpitanul din se-
mifinalã le-a rãspuns sincer supor-
terilor care solicitau o explicaþie
pentru forma slabã a echipei: „Nu
avem jucãtori, nu avem echipã, se
aºteaptã prea mult pentru lotul pe
care-l avem acum” Discurs corect,
care confirmã faptul cã Gigi Mul-
þescu a fãcut practic din rahat, bici,
în acest sezon.

Doar o ocazie de gol
a avut Universitatea

O singurã ocazie clarã de gol a
avut Universitatea în turul semifi-

Cu o echipã decimatã de strategia conducãtorilor,
Universitatea a pierdut acasã contra unei echipe din play-out,

dintr-un penalty comis de Bancu în ultimul minut

nalei ºi aceea creatã de adversari.
Mãzãrache a anticipat o pasã cãtre
portarul Voluntariului, dar ºi-a bã-
tut joc de intercepþia sa. În loc sã-l
depãºeascã în vitezã pe portarul
advers, atacantul a încercat sã mar-
cheze practic prin acesta, mingea
neavând forþa de a depãºi linia por-
þii. Oaspeþii nu au impresionat, ba
chiar au confirmat cã sunt echipã
de play-out, dar au avut în faþã o
echipã care poate retrograda fãrã
probleme. Oamenii mult-înjuratului
Claudiu Niculescu au controlat
meciul din minutul 15 ºi pânã la
pauzã, iar în repriza a oua s-au apã-
rat bine ºi au avut douã ocazii bune
de a marca. Golul a venit pe final,
când Craiova încerca haotic sã se
apropie de poarta adversã, cu niºte
jucãtori incapabili sã atace poziþio-
nal ºi nu aveau viteza necesarã pen-
tru un eventual contraatac. În ulti-
mul minut, Bancu a comis un fault
pe care nimeni nu ºi-l poate explica,
doborând în propriul careu un ad-
versar, Deac, care venea din lateral
ºi pe care Screciu îl pândea la du-
blaj. Veteranul Marinescu a transfor-
mat penalty-ul ºi finala este acum
departe de Universitatea, chiar dacã
în retur ar reveni jucãtorii suspen-
daþi pentru jocul de la Severin.

Deºi nu are vreo vinã,
Mulþescu are postul în pericol
Deºi Universitatea mai are doar

4 sau 5 meciuri pânã la finalul se-
zonului, Gigi Mulþescu ar putea pã-
rãsi echipa mai devreme de termi-
narea contractului. Mulþescu nu se
opune unei demiteri, însã a explicat
foarte bine situaþia lotului, unul slã-
bit mult faþã de anul trecut. „E nor-
mal, suporterii sunt supãraþi. I-am
obiºnuit rãu, au fost victorii, a fost
un joc spectaculos. În sezonul re-
gulat a fost totul bine, dar în play-
off sunt cele mai bune echipe ºi se
simte subþirimea lotului. Nicio pro-
blemã, cã nu conteazã un antrenor,
conteazã ca echipa din Craiova sã
funcþioneze” a comentat antreno-
rul. Despre meci, Mulþescu a pre-
cizat: „E un rezultat pe care nu-l
aºteptam. În primele 15 minute am
avut ocazii mari de gol. Noi nu am
fost lucizi, nu am avut inspiraþie. Am
fãcut un meci slab. Sigur cã simt
cã echipa are probleme. Faultul lui
Bancu n-are nicio logicã, în loc sã
faci fault la 30 de metri, faci fault
în careu. Probabil cã ºi el era bul-
versat, pentru cã nu a avut reali-
zãri. Noi am fost favoriþi, acum
sunt  ei favoriþi la calificare. Subþi-
rimea lotului se vede”.

M. Popescu: „Jucãtorii
nu au respectat suporterii

ºi tricoul clubului”
Marcel Popescu acuzã atitudi-

nea jucãtorilor, dar spune cã to-
tuºi nu ia în calcul ca aceºtia sã-l
„lucreze” pe Gigi Mulþescu. ”Eu
refuz sã mã gândesc la aºa ceva
pentru cã astea sunt chestii de
echipe mici, în care un vestiar
schimbã antrenorul. Sunt cluburi
care nu au personalitate. Mã con-
trariazã faptul cã sunt prestaþii
contradictorii. Aceeaºi echipã joa-
cã fantastic cu Dinamo în 10 oa-
meni ºi cu un arbitraj ostil, iar
asearã...Este vorba de dãruire, de
respect pentru suporteri... Sute,
mii de oameni care au venit la
meci, ºi-au sacrificat timpul, ba-
nii ºi energia pentru a susþine echi-
pa. Nu ai dreptul sã nu-i respecþi
pe suporteri ºi tricoul clubului!
Dacã atitudinea asta de semi-va-
canþã este pentru unii ceva nor-
mal, la Universitatea Craiova nu
se acceptã aºa ceva. Problema
este alta: atitudinea jucãtorilor dupã
calificarea matematicã în Europa.
Nu avem dreptul sã risipim punc-
te ºi sã jucãm aºa când avem ºansa
de a lua un trofeu pe care lumea îl
aºteaptã la Craiova! Este un sen-
timent de automulþumire, un mo-
ment destul de ciudat pe care l-
am mai vãzut ºi înaintea meciului
cu Voluntari, pe fond de obosealã
psihicã mai mult decât fizicã. Sunt
multe experienþe, cu echipe care
intrã în crizã, într-un punct mort
ºi mai greu ies de acolo. Echipele
mari reuºesc sã iasã uºor, dar cele
mai mici, cu jucãtori fãrã experi-
enþã ies mai greu. Nu e în regulã
ce se întâmplã, dar vã spun ceva:
calificarea nu s-a jucat”, a decla-
rat Marcel Popescu.
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