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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Macron – Le Pen,

o confruntare excesiv
de virulentã!

Miercuri seara, cu numai pa-
tru zile înaintea turului secund al
alegerilor prezidenþiale din Fran-
þa, cei doi candidaþi, Emmanuel
Macron ºi Marine Le Pen, s-au
aflat pe durata a douã ore ºi 30 de
minute într-o dezbatere televiza-
tã, minuþios preparatã de canale-
le TF 1 ºi France 2, urmãritã, po-
trivit datelor Mediametrie, de pes-
te 16,5 milioane de telespectatori,
o audienþã inferioarã celor din
2007 ºi 2012. Dezbaterea a fost,
de la un capãt la altul, excesiv de
virulentã, cu schimburi de invec-
tive, atacuri reciproce la persoa-
nã, fiecare candidat urmãrindu-ºi
propria foaie de parcurs.

Ghidiciul, pregãtit
sã spargã gheaþa
pe piaþa procesãrii
legumelor ºi fructelor
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Tomatele de la Teasc
ºi Poiana Mare pornesc
spre clienþi

Pânã ieri, peste o sutã de culti-
vatori doljeni ai roºiilor au decla-
rat cã au producþiile în faza de ro-
dire, iar circa 60 dintre aceºtia vor
ieºi la vânzare cu primele roºii. Din
comuna Teasc, tot ieri, un alt fer-
mier obiºnuit cu munca pãmân-
tului a înºtiinþat Direcþia pentru
Agriculturã Dolj cã este gata pen-
tru vizita de control a inspectori-
lor agricoli. Producþiile din solarii
se anunþã a fi mulþumitoare, iar
preþul de desfacere urcã la 20 lei
kilogramul. Fermierii din Poiana
Mare au plecat, deja, cu roºiile
spre Caransebeº, unde contrava-
loarea depãºeºte 25 lei/kg.
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- Dacã o þinem tot aºa, scãpãm
de hoþi, Popescule, nu or sã mai
aibã ce sã fure.

„Zilele Porþilor Deschise”:

La Universitatea din Craiova –
2.850 de locuri la licenþã
ºi 97 de specializãri

Constantin Luigi Boicea,
tânãrul craiovean acuzat de
propagandã jihadistã în fa-
voarea ISIS ºi participare la
instruire sau pregãtirea în
vederea folosirii mijloacelor
distructive, armelor de foc,
dispozitivelor explozive de
orice fel, muniþiilor, explozi-
vilor, în scopul comiterii unui
act de terorism, a recunoscut
faptele în faþa magistraþilor
Curþii de Apel Craiova ºi a
fost condamnat, ieri, la o pe-
deapsã totalã de 3 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare. În
plus, are de achitat cheltuieli
judiciare de 51.000 lei ºi a
fost menþinut în arest preven-
tiv. Hotãrârea Curþii de Apel
Craiova nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la
Înalta Curte de casaþie ºi
Justiþie.
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Alertã meteo de ploi torenþiale,
vijelii ºi grindinã în aproape
toatã þara

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o in-
formare de ploi torenþiale, vijelii ºi
grindinã, pentru aproape toatã þara,
valabilã de ieri, de la ora 16.00, pânã
sâmbãtã la ora 6.00. Meteorologii
avertizeazã cã vor fi intervale de timp
în care instabilitatea atmosfericã va
fi accentuatã ºi se va manifesta prin
averse ce vor avea ºi caracter toren-
þial, descãrcãri electrice, intensificãri
ale vântului, trecãtor ºi cu aspect de
vijelie ºi pe arii restrânse cãderi de
grindinã. Cantitãþile de apã vor de-
pãºi local 15...20 l/mp ºi izolat 30...40
l/mp. Pe parcursul zilei de astãzi (5
mai) ºi în cursul nopþii de vineri spre
sâmbãtã (5/6 mai), manifestãrile de
instabilitate atmosfericã se vor sem-
nala cu precãdere în zonele deluroa-
se ºi montane, precum ºi în Oltenia,
Transilvania ºi local în Muntenia.

Conducerea ALDE a votat
excluderea lui Daniel Constantin
din partid

Vicepreºedintele ALDE Andrei
Gerea a declarat, ieri, cã Biroul Per-
manent al formaþiunii a votat exclu-
derea lui Daniel Constantin cu un
“vot covârºitor”, mai fiind excluºi din
formaþiune Mircea Banias ºi Eugen
Durbacã. Excluderea a fost votatã
dupã încercãri de “mediere” care nu
au ajuns la “niciun rezultat”. “S-au
votat 3 excluderi din partid în per-
soana domnului Daniel Constantin,
domnului Mircea Banias ºi domnu-
lui Eugen Durbacã. Nu a fost fãcute
ºi alte propunei de excluderi. Aceste
nume le ºtiþi deja de o sãptãmânã. A
fost o sãptãmânã în care s-a încercat
o mediere cu doi dintre cei aflaþi aici
pe listã care au depus anumite acþi-
uni împotriva partidului în justiþie, dar
din pãcate nu s-a putut ajunge la nici-
un rezultat ºi atunci am fost nevoiþi
sã luãm aceastã decizie astãzi. Un vot
covârºitor din 96 de prezenþi au fost
92 de voturi pentru Daniel Constan-
tin ºi câte 91 pentru ceilalþi”, a decla-
rat vicepreºedintele ALDE Andrei
Gerea. Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, ieri, cã regretã exclu-
derea lui Daniel Constantin ºi faptul
cã fostul copreºedinte ALDE ºi Cã-
lin Popescu Tãriceanu nu au gãsit „o
punte care sã îi uneascã”, precizând
cã majoritatea parlamentarã nu va fi
afectatã de excluderea acestuia.
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Legea care îi interzice lui Dragnea sã facã
parte din Guvern este constituþionalã. CCR a
respins, ieri, ca inadmisibilã, excepþia de ne-
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Membrii Comisiei juridice din Se-
nat au revenit, ieri, asupra amenda-
mentului privind graþierea pedepse-
lor pentru corupþie, 5 senatori votând
pentru respingerea acestuia, în timp
ce patru senatori ai PSD ºi ALDE s-
au abþinut. „În raport cu împrejura-
rea cã avem totuºi prinse ºi neexcep-
tate infracþiunile de corupþie despre
care am discutat ieri, în raport ºi de
declaraþiile fãcute de liderii PSD, în
speþã de preºedintele partidului ºi de
premier, membrii comisiei din partea
PNL ºi USR vã propun sã revenim
asupra votului de ieri în ceea ce pri-
veºte infracþiunile de corupþie, sã le
includem în categoria excepþiei de la
graþiere”, a solicitat Daniel Fenechiu.

El a mai spus cã argumentele þin de soluþia
diferitã faþã de infracþiunile din Legea 78/2000
ºi de declaraþiile publice ale PSD. „Lucrurile
trebuie reglementate în mod uniform, iar pe de
altã parte este foarte bine ca sã avem o poziþie
clarã ºi unitarã a PSD în legãturã cu infracþiu-
nile de corupþie, pentru cã dacã parlamentarii
PSD sunt de acord respectãm acest lucru, însã
în raport cu declaraþiile liderului PSD credem
cã e binevenitã aceastã propunere a noastrã”, a
adãugat senatorul PNL.

La rândul sãu, senatorul USR George Dircã
a afirmat cã faptele de corupþie produc conse-
cinþe deosebit de grave ºi iremediabile. „Vreau

sã vã reamintesc cã fapte de corupþie au lãsat
sã se întâmple o tragedie, Colectiv, fapte de
corupþie fac ca pe spaþiile verzi din Bucureºti
sã fie ridicate blocuri ºi construcþii care nu mai
pot fi demolate, care ne afecteazã viaþa”, a spus
ºi Dircã.

Preºedintele Comisiei juridice din Senat, ªer-
ban Nicolae, a spus cã nu înþelege argumentele
invocate de Fenechiu, referitoare la declaraþiile
liderilor PSD. „Dacã ar fi sã luãm aºa, ar în-
semna sã v-aº solicita sã vã manifestaþi con-
secvent cu poziþia dnei Turcan, care spunea cã
PNL luptã împotriva Justiþiei. Dar astea fac parte
din folclorul specific declaraþiilor de presã”, a
afirmat Nicolae.

Ministrul Justiþiei: „E o veste bunã.
A prevalat înþelepciunea”

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
a catalogat respingerea în Comisia
Juridicã a Senatului a amendamentu-
lui privind graþierea pedepselor pen-
tru corupþie drept “o veste bunã”, pre-
cizând cã “a prevalat înþelepciunea”.
“E o veste bunã, ce sã spun. A pre-
valat înþelepciunea”, a declarat minis-
trul Justiþiei, la ieºirea din sediul Con-
siliului Superior al Magistraturii. Îna-
inte de vot, ministrul Justiþiei preci-
zase cã instituþia pe care o conduce
susþine proiectul de lege privind gra-
þierea în forma iniþialã, fãrã amenda-

mente. La rândul lor, preºedintele instanþei su-
preme ºi procurorul general au transmis cã sus-
þin punctul de vedere transmis de Consiliul Su-
perior al Magistraturii pe aceastã speþã.

“Graþierea este o instituþie prevãzutã în Co-
dul Penal, este o instituþie care s-a aplicat, ce-i
drept, rar, de-a lungul timpului ºi prin definiþie
s-a aplicat doar infracþiunilor cu un grad de
pericol social redus. Infracþiunile de corupþie
sunt infracþiuni care au un nivel ridicat de peri-
col social ºi care, prin tradiþie, pentru cã ne
referim la celelalte legi anterioare, nu au fãcut
obiectul actelor normative de amnistie sau gra-
þiere”, a declarat preºedintele Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, Cristina Tarcea.

Ministerul Sãnãtãþii a anunþat cã
joi, 11 mai, va avea loc, la sediul
Institutului de Sãnãtate Publicã, pri-
ma dezbatere publicã pe tema legii
vaccinãrii. Cei care vor sã ia cu-
vântul în cadrul ºedinþei trebuie sã
trimitã ºi în format electronic pro-
punerile pe care le vor prezenta.
Propunerile vor fi trimise adresa de
email propuneri@ms.ro, cu speci-
ficarea articolului sau articolelor din
proiectul de act normativ, data tri-
miterii ºi datele de contact ale ex-
peditorului, pânã miercuri, 10 mai.

Potrivit Ministerului Sãnãtãþii,
luarea cuvântului se va face în or-
dinea înscrierii, iar timpul alocat
pentru fiecare persoanã este de trei
minute. Fiecare participant, dupã
intrarea în sala de ºedinþe, se va

Legea care îi interzice lui Dragnea sã facã parte din Guvern, constituþionalã
CCR a respins ca “inadmisibilã” cererea Avocatului Poporului

constituþionalitate ridicatã de Avocatul Popo-
rului la Legea 90/2001 care îi interzice lideru-
lui PSD Liviu Dragnea sã facã parte din Gu-

vern din cauza condamnãrii definitive cu
suspendare, dupã ce a amânat de patru
ori o decizie, potrivit unor surse.

Dragnea: „Nu este pentru mine.
Nu îmi schimbã acþiunea politicã”
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a de-

clarat, ieri, înainte de pronunþarea CCR pri-
vind Legea 90, cã decizia Curþii nu îi
schimbã cu nimic acþiunea politicã, afir-
mând cã îl susþine în continuare pe pre-
mierul Sorin Grindeanu. „Nu îmi schimbã
(decizia CCR-n.r.) cu nimic nici atitudi-
nea, nici cursul vieþii, nici acþiunea politi-
cã, avem un prim-ministru pe care eu îl
susþin ºi un Guvern pe care eu îl susþin.

Nu este o decizie pentru mine”, a declarat pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea, înainte de pro-
nunþarea CCR, la solicitarea jurnaliºtilor.

CCR a dezbãtut, ieri, pentru a cincea oarã în
decurs de douã luni, timp în care amânat de
patru ori o decizie, Legea 90/2001 care îi inter-
zice liderului PSD Liviu Dragnea sã facã parte
din Guvern din cauza condamnãrii definitive cu
suspendare, preºedintele CCR precizând cã este
cea mai grea soluþie. CCR a luat în dezbatere
aceastã excepþie de neconstituþionalitate, pen-
tru prima datã, în 7 martie. Deºi judecãtorii CCR
au dezbãtut pe marginea excepþiei de neconsti-
tuþionalitate de fiecare datã, nu au reuºit sã se
punã de acord ºi sã tranºeze prin vot în favoa-
rea uneia sau a alteia dintre soluþii, astfel încât
speþa a fost amânatã pentru 21 martie, apoi
pentru 4 aprilie, ulterior pentru 27 aprilie iar acum
pentru 4 mai.

Legea vaccinãrii: Prima dezbatere publicã, în 11 mai
înscrie pe lista de persoane pre-
zente la ºedinþa publicã.

La dezbatere publicã vor parti-
cipa Florian Bodog, ministrul sã-
nãtãþii, Rareº Triºcã, secretar de
stat, Alexandru Rafila, consilier
personal al ministrului Sãnãtãþii,
Amalia ªerban, director general,
Direcþia generalã asistenþã medica-
lã ºi sãnãtate publice, reprezentanþi
ai Direcþiei generale programe –
Agenþia Naþionalã pentru progra-
me, Direcþiei generale resurse
umane, juridic ºi contencios, ai
Institutului Naþional de Sãnãtate
Publicã ºi Agenþiei Naþionale a
Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale.

Proiectul legii vaccinãrii a fost
pus în dezbatere publicã în urmã

cu aproximativ o lunã ºi a ridicat
multe semne de întrebare atât pã-
rinþilor, cât ºi medicilor sau orga-
nizaþiilor de sãnãtate. În aceastã
formã a proiectului nu existã un
capitol destinat sancþionãrii celor

care nu imunizeazã copiii sau care
îndeamnã la nevaccinare, dar mi-
nistrul sãnãtãþii, Florian Bodog a
declarat cã o astfel de secþiune ar
putea fi introdusã în urma dezba-
terilor publice.
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Cu excepþia localnicilor care se
mândresc cu acest lucru, puþinã
lume mai ºtie acum cã brandul
„Olympia”, un uriaº pe piaþa con-
servelor de legume din România,
a pornit chiar din Dolj. Mai exact,
din comuna Ghidici, care este re-
cunoscutã ºi acum pentru canti-
tatea ºi calitatea legumelor care se
produc pe terenurile sale. Contec
Foods, firma care produce cele
peste 150 de tipuri de conserve,
printre care ºi brand-ul Olympia,
ºi-a început producþia, în anul
1998, în fabrica de la Ghidici, cu
conserve de castraveciori ºi go-
goºari, dar ºi gemuri ºi compo-
turi de fructe. În 2004, societa-
tea însã a cumpãrat vechea fabri-
cã de conserve de legume ºi fruc-
te de la Tecuci, care a fost scoa-
sã la licitaþie, mutându-ºi defini-
tiv producþia acolo.

Brandul „Olympia” s-a nãscut
la Ghidici

La Ghidici, fabrica de conserve
a rãmas închisã de atunci. Cu toa-
te cã, în fiecare an se produc tone
de legume, iar autoritãþile au tot în-
cercat sã o redeschidã, linia de pro-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Comuna Ghidici nu a fost afectatã de tempe-
raturile scãzute din luna aprilie, astfel cã toate
culturile se prezintã acum bine, iar localnicii
se aºteaptã la un an agricol foarte bun. De alt-
fel, fabrica de conserve pentru procesarea to-
nelor de legume este un proiect palpabil, fiind
pe punctul de a se începe retehnologizarea in-
stalaþiilor. Cu o linie de producþie modernã,
vechea fabricã, închisã de aproape 13 ani, ar
putea fi redeschisã în anul viitor, de un inves-

titor privat. Un alt cultivator de pomi fructiferi
este ºi el interesat sã acceseze fonduri europe-
ne pentru înfiinþarea unei linii de îmbuteliere
a sucurilor naturale. Aceste demersuri private
sunt sprijinite de administraþia localã care este
interesatã, la rândul sãu, ca oamenii din comu-
nã sã îºi gãseascã un loc de muncã, iar produ-
cãtorii de legume sã poatã sã-ºi valorifice roºii-
le, castraveþii ºi ardeii, legume pe care le pro-
duc pe suprafeþe mari.

Primãria cautã soluþii pentru un cãmin de bãtrâni
În cadrul GAL Calafat, (n.r. – Grupul de Acþiune Localã), comuna

Ghidici a reuºit sã modernizeze, în 2016, o bazã sportivã în incinta ºcolii
gimnaziale din localitate. Anul acesta, consilierii locali sunt ºi mai moti-
vaþi ºi intenþioneazã sã înceapã construirea unui cãmin de bãtrâni, în
localitate fiind mulþi vârstnici singuri sau cu copiii plecaþi la muncã în
strãinãtate. „Cãminele de bãtrâni din localitãþile Bistreþ ºi Cetate sunt deja
pline, ºi atunci ne-am gândit sã facem aici un cãmin, cu o capacitate de
20 de locuri. Investiþia va fi undeva pânã la 200.000 de euro ºi se vor
crea, automat, ºi 15 locuri de muncã. Ar fi o ºansã pentru bãtrânii noºtri
care ar gãsi ºi servicii medicale pe toatã durata internãrii”, a declarat
primarul Constantin Tache.

3,7 kilometri de drum vor fi asfaltaþi
În comuna Ghidici, toate gospodãriile sunt racordate la sistemul de

alimentare cu apã, iar 70% ºi la reþeaua de canalizare. Urmeazã sã se dea
în folosinþã staþia de epurare de la Rast, la care este racordatã ºi canaliza-
rea localitãþii. Pentru a întregi infrastructura, administraþia a implementat
un proiect, în cadrul PNDR, prin care 3,7 kilometri de drum vor fi asfal-
taþi pânã la finele acestui an. În felul acesta, localitatea Ghidici nu va mai
avea nici un metru de drum principal neasfaltat.

cesare a legumelor ºi fructelor nu
a mai fost pornitã. „Am încercat
de mai multe ori sã gãsim o soluþie
pentru a porni aceastã fãbricuþã de
conserve. Ultima datã, s-a invocat
faptul cã este nevoie de o staþie de
epurare care sã filtreze apa tehno-
logicã, ce ar rezulta dupã spãlatul
fructelor ºi legumelor. Acum nu se
mai pune aceastã problemã deoa-
rece avem sistem de canalizare
centralizat, iar deversarea apelor
uzate se poate face direct acolo,
deci nu mai nevoie de epurare”, ne-
a explicat primarul localitãþii, Con-
stantin Tache. Odatã depãºitã
aceastã problemã, redeschiderea
fabricii, despre care se tot vorbea
în ultimii ani, se pune acum în ter-
meni din ce în ce mai siguri.

Vechea fabricã de conserve
va fi retehnologizatã

Ba chiar primarul Constantin
Tache este convins cã fabrica de
conserve de la Ghidici va fi des-
chisã cel mai târziu în anul viitor.
Pânã atunci, linia de producþie,
care se mai pãstreazã ºi acum, va
trebui sã fie retehnologizatã. Exis-
tã un investitor privat care este in-

teresat sã modernizeze fabrica pe
fonduri europene, accesate prin
programul AFIR. „Utilajele pentru
producþie se mai pãstreazã, dar
trebuie sã fie schimbate, retehno-
logizate. Privatul care intenþionea-
zã sã înceapã producþia de con-
serve acolo este pregãtit sã acce-
seze fonduri europene, prin AFIR,
ºi sã-ºi doteze fabrica cu o linie
de producþie nouã, din inox, aºa
cum cer standardele actuale”, a
menþionat primarul Tache. Admi-
nistraþia localã susþine proiectul,
ºi asta pentru cã prezenþa unui in-
vestitor în localitate va aduce noi
locuri de muncã ºi taxe la bugetul
local, iar în acest context Primã-
ria se obligã sã aducã utilitãþile la
poarta fabricii.

Ar putea fi deschisã ºi o fabricã
de sucuri naturale

Acesta nu este singurul inves-
titor care vrea sã se aºeze la Ghi-
dici. Conºtientã cã acest lucru

înseamnã ºi dezvoltarea zonei,
administraþia este deschisã la ori-
ce idee de business în domeniul
agricol, în principal. Pe lângã fa-
brica de conserve, ar putea fi
amenajatã ºi o fabricã de sucuri
naturale, existând ºi aici discuþii
avansate. „Existã un privat în lo-
calitatea noastrã care este foarte
interesat sã deschidã o linie de
îmbuteliere a sucurilor naturale.
ªi aici se intenþioneazã sã se
meargã tot pe un proiect cu fon-
duri europene, prin AFIR”, a pre-

cizat primarul Constantin Tache.
Potrivit acestuia, materia primã
pentru fabrica de sucuri naturale
ar urma sã provinã din livada

care se întinde pe 10 hectare ºi
pe care o deþine investitorul res-
pectiv. Dacã va fi nevoie, vor fi
procesate ºi fructe aduse din alte
localitãþi.

28 de copii învaþã
la „after-school”

De la începutul anului, în lo-
calitatea Ghidici s-au înregistrat
21 de nou-nãscuþi, însã cei mai
mulþi s-au nãscut în Italia ºi Spa-
nia, acolo unde familiile tinere au
plecat sã munceascã. „De cum

vine primãvara, foarte multe per-
soane plecã la muncã în strãinã-
tate. ªi acum sunt în jur de 600
de tineri care au plecat sã lucre-
ze la ferme agricole. Datoria
noastrã este sã îi sprijinim cu ce
putem”, este de pãrere primarul
Constantin Tache. Autoritãþile în-
cearcã, aºadar, sã gestioneze
acest fenomen. Pentru copiii mi-
nori care au rãmas în grija buni-
cilor a fost înfiinþat un „after-
school”, care funcþioneazã deja
de 4 ani. ªi în acest moment vin
28 de copii aici pentru a-ºi pe-
trece timpul de dupã ºcoalã.

Administraþia localã, deschisã
pentru investitori

Primarul Constantin Tache are
o iniþiativã interesantã ºi legatã de
pãrinþii care au plecat în strãinãta-
te,mergând pânã acolo încât sã îi
convingã pe angajatorii lor sã-ºi
deschidã ferme agricole chiar pe
terenurile de la Ghidici. „Îmi do-
resc foarte mult sã sprijin sectorul
privat. În decembrie 2016, am
mers în zona Malaga, din Spania,
acolo unde ei se duc frecvent la
munci agricole. M-am întâlnit cu
12 fermieri ºi am purtat discuþii cu
toþi. Le-am spus cã pot sã vinã ºi
sã cultive aceleaºi legume la Ghi-
dici, unde vor primi terenuri în
arendã. Forþa de muncã va fi mai
ieftinã pentru ei, angajând localnici,
iar producþia va fi foarte bunã, noi
având terenuri extrem de produc-
tive. A rãmas sã vinã aici ºi sã vadã,
concret, cum stau lucrurile”, a ex-
plicat primarul Constantin Tache.
Dacã fermierii spanioli se vor sta-
bili la Ghidici, autoritãþile sperã ca
familiile tinere sã nu mai aibã mo-
tiv sã plece la muncã în strãinãta-
te, ceea ce ar fi un mare câºtig.
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Constantin Tache
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Descoperirea macabrã a fost
fãcutã miercuri dupã-amiazã, la
marginea Craiovei. Poliþiºtii cra-
ioveni au fost sesizaþi, în jurul orei
17.00, despre faptul cã, pe tere-
nul Regiei Autonome de Adminis-
trare a Domeniului Public ºi Fon-
dului Locativ (RAADPFL) Cra-
iova, din Pepiniera Dendrologicã,

Tânãrul craiovean acuzat de propagandã în favoarea ISIS,
dar ºi de participare la activitãþile de instruire ºi pregãtire
desfãºurate on-line de organizaþia teroristã Daesh/Stat Isla-
mic vizând utilizarea armelor de foc ºi materiilor explozive,
Constantin Luigi Boicea, de 18 ani, arestat la începutul lui
decembrie 2016, ºi-a aflat, ieri, sentinþa.

Ridicat pe 8 decembrie de  procurorii din cadrul DIICOT
– Structura Centralã ºi dus în Bucureºti pentru audieri, apoi
arestat preventiv, Boicea a ajuns din nou în Craiova, însã tot
dupã gratii, la sfârºitul lunii ianuarie a.c., când procurorii au
finalizat cercetãrile în cazul sãu ºi au înaintat Curþii de Apel
Craiova rechizitoriul prin care l-au trimis în judecatã pe tâ-
nãr pentru sãvârºirea infracþiunilor de promovarea unui mesaj
prin propagandã ºi participare la instruire sau pregãtirea în
vederea folosirii mijloacelor distructive, armelor de foc, dis-
pozitivelor explozive de orice fel, muniþiilor, explozivilor, în
scopul comiterii unii act de terorism. El a recunoscut totul
în faþa judecãtorilor de la Curtea de Apel Craiova, a cerut sã
beneficieze de prevederile vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã, astfel cã magistraþii craioveni l-au
condamnat, ieri, la o pedeapsã totalã de 3 ani ºi 4 luni închi-
soare cu executare:

Anchetã a Poliþiei ºi a RAADPFL dupã ce s-au descoperitAnchetã a Poliþiei ºi a RAADPFL dupã ce s-au descoperitAnchetã a Poliþiei ºi a RAADPFL dupã ce s-au descoperitAnchetã a Poliþiei ºi a RAADPFL dupã ce s-au descoperitAnchetã a Poliþiei ºi a RAADPFL dupã ce s-au descoperit
la marginea Craiovei oseminte umane ºi bucãþi de sicriula marginea Craiovei oseminte umane ºi bucãþi de sicriula marginea Craiovei oseminte umane ºi bucãþi de sicriula marginea Craiovei oseminte umane ºi bucãþi de sicriula marginea Craiovei oseminte umane ºi bucãþi de sicriu
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condamnat la peste 3 ani de puºcãriecondamnat la peste 3 ani de puºcãriecondamnat la peste 3 ani de puºcãriecondamnat la peste 3 ani de puºcãriecondamnat la peste 3 ani de puºcãrie

Constantin Luigi Boicea, tânãrul craiovean
acuzat de propagandã jihadistã în favoarea ISIS
ºi participare la instruire sau pregãtirea în
vederea folosirii mijloacelor distructive, arme-
lor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel,
muniþiilor, explozivilor, în scopul comiterii unui
act de terorism, a recunoscut faptele în faþa
magistraþilor Curþii de Apel Craiova ºi a fost
condamnat, ieri, la o pedeapsã totalã de 3 ani ºi
4 luni închisoare cu executare. În plus, are de
achitat cheltuieli judiciare de 51.000 lei ºi a fost
menþinut în arest preventiv. Hotãrârea Curþii de
Apel Craiova nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel la Înalta Curte de casaþie ºi
Justiþie.

 „Contopeºte pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa
cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care se adaugã
sporul de 4 luni închisoare, calculat ca o treime din cealaltã
pedeapsa, de 1 an închisoare, în final inculpatul BOICEA
LUIGI CONSTANTIN urmând sã execute pedeapsa rezul-
tantã de 3 ani ºi 4 luni închisoare, în regim de detenþie”, se
aratã în hotãrârea instanþei. Din pedeapsã urmeazã sã se scadã
perioada reþinerii ºi arestãrii preventive, aceastã mãsurã fi-
ind menþinutã faþã de inculpat. În plus, acesta trebuie ºi sã
achite cheltuieli judiciare în valoare de 51.000 lei. Hotãrârea
Curþii de Apel Craiova nu este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Reþinut prima datã în 2015
Reamintim cã tânãrul a intrat în vizorul anchetatorilor încã

din anul 2015. Mai exact, în decembrie 2015, Constantin
Luigi Boicea, în vârstã de 17 ani la acea vreme, a fost pus
sub acuzare ºi reþinut pentru 24 de ore pentru sãvârºirea
infracþiunii de promovare a mesajului fundamentalist isla-
mic prin propagandã, fiind apoi eliberat sub control judiciar.
Anchetatorii comunicau, la momentul respectiv, cã tânãrul
a parcurs în mod accelerat etapele de radicalizare islamistã,
arãtându-ºi chiar disponibilitatea de a deveni martir:

 „Boicea Luigi Constantin ºi-a arãtat disponibilitatea de
a deveni martir al Statului Islamic, atât prin deplasarea în
zonele în care acesta acþioneazã, pentru a lupta alãturi de
ei, cât ºi prin sacrificiul sãu în state din Europa, la ordinul
membrilor Statului Islamic. În acest sens, acesta s-a intere-
sat de modul în care poate achiziþiona arme de tip AK, gre-
nade, veste antiglonþ ºi de asemenea a studiat modalitatea
în care poate fi construitã artizanal o bombã. Totodatã, a
proferat ameninþãri la adresa unor persoane publice, care
au criticat acþiunile Statului Islamic, Boicea Luigi Con-
stantin postând ameninþãri pe site-urile unde aceºtia apar”.
A fost supravegheat în continuare, iar un an mai târziu, res-
pectiv în decembrie 2016, procurorii DIICOT au conside-
rat cã se impune mãsura arestãrii faþã de tânãr, pentru cã a
încãlcat obligaþiile ce i-au fost impuse prin mãsura contro-
lului judiciar ºi a continuat activitatea infracþionalã.

A participat la cursuri on-line de instruire în utilizarea
armelor

Astfel, potrivit DIICOT, „începând cu anul 2015 ºi pânã
în prezent (n.r. – decembrie 2016), inculpatul Boicea Luigi
Constantin a participat la activitãþile de instruire ºi pre-
gãtire desfãºurate on-line de organizaþia teroristã Daesh/
Stat Islamic pe site-uri de profil ce cuprind atât elemente
ale procesului de însuºire de cãtre individ a cunoºtinþelor
privitoare la materialele necesare, modul de asamblare ºi
funcþionare, efectele ºi mãsurile de siguranþã necesare a fi
avute în vedere cu ocazia manipulãrii ºi utilizãrii diferite-
lor categorii de mijloace distructive, arme de foc, mate-
rii ºi dispozitive explozive standardizate sau improvizate,
muniþii etc., cât ºi componente ale procesului de perverti-
re a afectivitãþii individului prin asimilare vizualã, con-
ºtientizare ºi asumare personalã a consecinþelor pe care
utilizarea în public a unor astfel de mijloace le poate pro-
duce în mod efectiv asupra persoanelor, ca parte a proce-
sului de pregãtire psihologicã a viitorilor combatanþi pen-
tru sãvârºirea unor acte de terorism”, dupã cum au mai
comunicat procurorii DIICOT.

Tânãrul a fost arestat preventiv în baza hotãrârii Curþii
de Apel Bucureºti ºi a rãmas în Capitalã pânã la finaliza-
rea cercetãrilor. Pe 30 ianuarie a.c. s-a înregistrat la Cur-
tea de Apel Craiova dosarul în care Boicea a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv, tânãrul fiind ºi el
încarcerat la Craiova, iar pe 20 martie a.c., cauza a ieºit
din camera preliminarã.

Poliþiºtii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean (IPJ) Dolj, dar ºi conducerea RA-
ADPFL Craiova au demarat anchete dupã
ce, miercuri dupã-amiazã, oase umane
vechi, putrezite, ºi bucãþi de sicriu au
fost descoperite, la marginea Craiovei,

în spatele Water-Park. Din primele date
se pare cã resturile ar proveni din igie-
nizãri fãcute de angajaþi ai RAADPFL în
cimitire, iar reprezentanþii unitãþii spun
cã cel mai probabil ar fi vorba despre o
eroare fãcutã la mutarea osemintelor.

aflat în partea de vest a Parcului
Tineretului, din Craiova, sunt
aruncate mai multe resturi de si-
crie, ºi oase umane, a cãror pro-
venienþã nu se cunoaºte. 

La faþa locului a ajuns echipa
de cercetare, dar ºi criminaliºti
ai IPJ Dolj, care, din primele cer-
cetãri, au stabilit faptul cã, jurul

orei 16.00, douã persoane care
se aflau în zona respectivã au
observat resturi de vegetaþie fo-
restierã ºi pomicolã, rezultatã din
igienizarea ºi întreþinerea mai
multor spaþii aparþinând RA-
ADPFL Craiova, precum ºi bu-
cãþi de sicrie vechi, coroane us-
cate ºi fragmente de oase.

„În urma verificãrilor efec-
tuate, poliþiºtii au stabilit cã în
mod provizoriu ºi temporar RA-
ADPFL Craiova a depozitat aco-
lo aceste reziduuri pânã la înche-
ierea licitaþiei pentru contractul
de salubrizare, având în vedere
ºi reorganizarea ºi suspendarea
provizorie a activitãþii Depozitu-
lui de colectare a deºeurilor din
Craiova. Toate aceste obiecte se
aflau într-un stadiu avansat de
putrefacþie ºi de degradare”, a
precizat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Oamenii legii au luat legãtura
cu reprezentanþii RAADPFL Cra-
iova pentru a pune la dispoziþia
organelor de poliþie documentele

în baza cãrora s-a dispus depo-
zitarea resturilor menþionate în
zona respectivã. Poliþiºtii conti-
nuã cercetãrile în vederea stabi-
lirii cu exactitate a circumstanþe-
lor în care au ajuns în zona res-
pectivã bucãþile de scândurã ve-
che ºi fragmentele de oase.

Conducerea RAADPFL Craio-
va a anunþat, ieri, cã, în urma se-
sizãrii venite din partea Poliþiei cu
privire la osemintele umane ºi bu-
cãþile de sicriu descoperite pe te-
renul instituþiei, a fost demaratã o
anchetã internã, pentru a se sta-
bili exact cum au ajuns acestea în
zonã. „În acest moment se desfã-
ºoarã atât o anchetã a Poliþiei,

cât ºi o anchetã internã care vor
conduce la aflarea adevãrului în
ceea ce priveºte aceastã situaþie.
La o primã analizã, pe care am
efectuat-o ieri (n.r. - miercuri),
împreunã cu responsabilii de ci-
mitire, reiese foarte clar cã astfel
de situaþii nu pot apãrea dacã toa-
te procedurile interne sunt înde-
plinite. Luãm în calcul o eroare
umanã în ceea ce priveºte mani-
pularea osemintelor în momentul
mutãrii acestora. Aceastã situa-
þie este inadmisibilã, iar cei care
vor fi gãsiþi rãspunzãtori vor fi
sancþionaþi conform legislaþiei în
vigoare”, au comunicat reprezen-
tanþii RAADPFL Craiova.
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Macron – Le Pen, o confruntare excesiv de virulentã!Macron – Le Pen, o confruntare excesiv de virulentã!Macron – Le Pen, o confruntare excesiv de virulentã!Macron – Le Pen, o confruntare excesiv de virulentã!Macron – Le Pen, o confruntare excesiv de virulentã!
MIRCEA CANÞÃR

Miercuri seara, cu numai patru zile
înaintea turului secund al alegerilor
prezidenþiale din Franþa, cei doi can-
didaþi, Emmanuel Macron ºi Marine Le
Pen, s-au aflat pe durata a douã ore ºi
30 de minute într-o dezbatere televi-
zatã, minuþios preparatã de canalele
TF 1 ºi France 2, urmãritã, potrivit
datelor Mediametrie, de peste 16,5
milioane de telespectatori, o audienþã
inferioarã celor din 2007 ºi 2012. Dez-
baterea a fost, de la un capãt la altul,
excesiv de virulentã, cu schimburi de
invective, atacuri reciproce la persoa-
nã, fiecare candidat urmãrindu-ºi pro-
pria foaie de parcurs. De altfel, ieri,
Parchetul din Paris a deschis o anche-
tã preliminarã, în urma plângerii lui
Emmanuel Macron, la difuzarea pe
internet a unor documente, conside-
rate a fi false, ce demonstreazã cã po-
sedã un cont în Bahamas, acuzaþie re-
luatã repetat de Marine Le Pen în dez-

baterea televizatã. Agresivã excesiv,
sarcasticã în cursul dezbaterii, cum a
caracterizat-o primarul de Bordeaux,
Alain Jupe, Marine Le Pen s-a vãzut
întâmpinatã, ieri, cu o ploaie de ouã
lansate de un grup de opozanþi care
scandau sloganuri ostile, în timp ce in-
tenþiona sã viziteze o întreprindere de
transport la Dol de Bretagne. A fost o
primã consecinþã a celor întâmplate în
seara precedentã. Turnura dezbaterii
televizate, între Emmanuel Macron ºi
Marine Le Pen, într-o confruntare ver-
balã învolburatã, se poate citi astfel în
notele acordate de Nouvel Observa-
teur: Marine Le Pen – 2 la competen-
þã; 3 la comportament; 1 la aptitudini
pentru funcþie (pe o scarã pânã la 10).
Emmanuel Macron – 7 la competenþã,
8 la comportare ºi 6 la aptitudini pen-
tru funcþie. Sã nu omitem cã totuºi dez-
baterea televizatã a fost eclipsatã, în
bunã mãsurã, de semifinala Ligii Cam-

pionilor în care AS Monaco a întâlnit
pe Juventus Torino. Francois Hollan-
de însuºi a declarat pentru BFM TV cã
preferã vizionarea meciului ºi nu a dez-
baterii, pentru a se corija imediat.
Cota de încredere a lui Emmanuel
Macron a stopat în sondaje, dar rãmâ-
ne favorit. ªi fostul preºedinte ameri-
can Barack Obama ºi-a exprimat, încã
o datã, susþinerea deplinã, pe Twitter,
afirmând cã „alegerea este de o im-
portanþã capitalã pentru viitorul Fran-
þei ºi valorile în care noi credem, pen-
tru cã viitorul Franþei intereseazã lu-
mea întreagã”. Bineînþeles cã paleta
problematicã anunþatã a fost una con-
venitã reciproc de staff-urile de cam-
panie, dar mare lucru nu s-a mai ales.
Marine Le Pen a proferat aproximãri
ºi neadevãruri, strategie deliberatã,
pentru a bloca o dezbatere profundã
pe temele care interesau electoratul.
Cyber-militanþii sãi au coordonat ac-

þiuni de intoxicare distribuind false
informaþii. Iatã douã succinte decla-
raþii sugestive: Emmanuel Macron
„Franþa – þara noastrã – este într-o
crizã profundã, expresia incapacitãþii
de a crea unitate”. Le Pen: „Sunteþi
candidatul închiderii maternitãþilor,
posturilor de poliþie, spitalelor. Singu-
rul lucru care nu vreþi sã-l închideþi
sunt frontierele, fiindcã apãraþi o imi-
graþie masivã. Aþi fost în Algeria pen-
tru pregãtirea unui drum al imigra-
þiei”. Campania electoralã premergã-
toare alegerilor prezidenþiale se înche-
ie, duminicã se voteazã, ºi nu peste
multã vreme vor fi organizate alegeri-
le parlamentare. Intereseazã de bunã
seamã ce se întâmpla în Franþa, fiind-
cã aºa cum s-a spus, în joc este viitorul
Uniunii Europene. Turul secund al ale-
gerilor prezidenþiale ilustreazã fractu-
ra þãrii ºi dezbaterea de miercuri seara
nu a anunþat nimic de bun augur.

În fiecare an, mii de pacienþi
care se interneazã în spitalele ro-
mâneºti pentru a fi trataþi de di-
verse afecþiuni aflã cã s-au ales
cu o altã boalã chiar în unitatea
sanitarã. Infecþiile intraspitali-
ceºti au devenit în ultimii ani o
adevãratã problemã de sãnãtate
publicã în România, prin lipsa
acutã de personal medical ºi re-
ducerea bugetelor alocate pre-
venþiei ºi controlului infecþiilor
în mediul spitalicesc ºi consu-
mul exagerat ºi eronat de anti-
biotice, cu generarea unui nivel
extrem de ridicat al rezistenþei
bacteriene.

Mii de pacienþi infectaþi
cu bacterii, în spitale

Aproape 12 mii de pacienþi s-au infectat cu diverse bacte-
rii în spitalele româneºti numai în primele nouã luni ale

anului trecut. Cifrele sunt în creºtere faþã de anii anteriori,
dar rãmân mult subraportate. Media europeanã este de 5,7
infecþii la o sutã de cazuri externate, în timp ce în România

raportarea e undeva în jur de 0,2-0,3. Realitatea este cã
pacienþii sunt îngrijiþi în spitale supraaglomerate, fãrã un

numãr suficient de epidemiologi sau laboratoare performan-
te, cu dezinfectanþi greu de gãsit ºi cu reguli ignorate.

Cele mai multe cazuri,
în secþiile de chirurgie

Primii factori de risc sunt su-
praaglomerarea secþiilor, rulajul
mare al pacienþilor, reducerea
numericã a personalului medical
de îngrijire, cu suprasolicitarea
celui rãmas, carenþe în pregãti-
rea profesionalã, lipsa instruirii
permanente în domeniul preveni-
rii/controlului infecþiilor nosoco-
miale, aplicarea insuficientã a
precauþiilor standard, deficienþe
structurale (carenþe în asigura-
rea circuitelor funcþionale, caren-
þe în izolare) ºi în logistica unitã-

þii sanitare (echipament insufi-
cient, lipsã de proceduri).

Cele mai multe infecþii noso-
comiale s-au înregistrat în sec-
þiile de chirurgie, pediatrie, nou-
nãscuþi, obstetricã ºi Anestezie
Terapie Intensivã. În privinþa ti-
purilor de infecþie depistate, mai
des întâlnite au fost cele în plagã
chirurgicalã, infecþiile de tract

digestiv, septicemie sau infecþiile
respiratorii. Germenii întâlniþi au
fost Stafilococ aureu, Klebsiella,
bacili Gram negativ nefermenta-
tivi, Stafilococ aureu hemolitic,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus
ºi Clostridium difficile.

Campanie a Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj împreunã cu spitalele din ju-
deþ ºi cu autoritãþile publice lo-
cale care au în subordine cabi-
netele ºcolare, asistenþii comuni-
tari, mediatorii sanitari, cabine-
tele de medicinã de familie, Or-
dinul Asistenþilor Medicali ºi
Moaºelor Dolj ºi Societatea Stu-
denþilor Mediciniºti din Craiova
desfãºoarã astãzi campania „Sal-
veazã Vieþi: Igiena Mâinilor”.

Iniþiativa anualã este parte a
efortului major global coordonat
de OMS, care sprijinã profesio-
niºtii din domeniul sãnãtãþii sã-ºi
îmbunãtãþeascã igiena mâinilor în
cadrul serviciilor medicale ºi sã
sprijine astfel prevenirea infecþii-
lor nosocomiale, care pun frec-
vent viaþa în pericol. În acest an,
tema campaniei este: Combate re-

zistenþa microbianã – este în mâi-
nile tale. Scopul campaniei este
de a creºte nivelul de conºtienti-
zare în ceea ce priveºte impor-
tanþa igienei mâinilor în domeniul
îngrijirilor de sãnãtate ºi „sã
uneascã oamenii” la nivel global
pentru a susþine îmbunãtãþirea
igienei mâinilor.

Tema „Combate rezistenþa mi-
crobianã – este în mâinile tale” în-
cearcã sã influenþeze puternic co-
nexiunea dintre prevenirea infec-
þiilor ºi rezistenþa microbianã la
antibiotice ºi se adreseazã indivi-
zilor prin utilizarea cuvântului
„tale” – la fiecare nivel al siste-
mului de sãnãtate combaterea re-
zistenþei microbiene la antibiotice
este o chestiune personalã, iar
impactul depinde atât de acþiunile
indivizilor din prima linie, cât ºi
de acþiunile liderilor. Spitalele ºi
alte unitãþi sanitare sunt invitate
sã ia parte la aceastã iniþiativã glo-
balã pentru a continua creºterea
nivelului de conºtientizare în pri-
vinþa importanþei igienei mâinilor,
pentru a transfera acþiunile la ni-
velul îngrijirilor ºi pentru a redu-
ce infecþiile nosocomiale.

RADU ILICEANU
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Printre atâtea informaþii de-
spre distrugerea economiei na-
þionale, iatã cã mai apar referiri
concrete la rezultatele unor pro-
grame guvernamentale cu final
pozitiv în sectorul agricol. Su-
prafaþa de tomate cultivate în
spaþii protejate – sere ºi solarii –
a fost la nivelul anului 2015, pe
tot cuprinsul þãrii, de 1.811,6 ha
realizându-se o producþie de cir-
ca 101,9 mii tone. La nivelul
României, consumul de legume
mediu anual pe locuitor se situ-
eazã în jurul valorii de 182,9 kg,
din care tomate 38,1 kg, ceea ce
reprezintã 20,83% din consumul
total de legume. De aceea, ac-
tualul Guvern, prin HG nr. 39/
2017 pentru aprobarea schemei
„Ajutor de minimis pentru apli-
carea programului de susþinere
a produsului tomate în spaþii
protejate”, a stabilit o schemã
transparentã de ajutor de mini-
mis, prin care cei ce vor sã cul-
tive tomate pot primi fonduri
substanþiale.
Peste 100 de fermieri din Dolj

ies cu roºiile pe piaþã
La sediul Direcþiei pentru Agri-

culturã Dolj, mai exact în birou-
rile fostei Camere Agricole jude-
þene desfiinþatã ºi cu personal ºi
atribuþii preluate de D.A. Dolj,
ieri, cel de-al 113 cultivator de to-
mate, Marcel Grigore, cu solarii
în comuna Teasc, îºi declara dis-
ponibilitatea de a intra cu produc-
þia în faza de rodire.

 „Am un solar de 15 ari, cu
peste 15.000 de fire. Înainte se
obþineau cam 2-3 kg de roºii la
un singur fir; dar acum, când
avem soiuri mai bune, urcãm ºi
la 4-5 kg pentru fiecare fir. Nu
este deloc uºor. E vorba doar de
muncã. Multã muncã. Trebuie
asigurat un sistem de irigare cu
picãtura. Am investit destui bani

Cu peste 20 de lei kilogramul,

TTTTTomatele de la Tomatele de la Tomatele de la Tomatele de la Tomatele de la Teasc ºi Poiana Mareeasc ºi Poiana Mareeasc ºi Poiana Mareeasc ºi Poiana Mareeasc ºi Poiana Mare
pornesc spre clienþipornesc spre clienþipornesc spre clienþipornesc spre clienþipornesc spre clienþi

Pânã ieri, peste o sutã de cultivatori
doljeni ai roºiilor au declarat cã au pro-
ducþiile în faza de rodire, iar circa 60 din-
tre aceºtia vor ieºi la vânzare cu prime-
le roºii. Din comuna Teasc, tot ieri, un
alt fermier obiºnuit cu munca pãmântului,
a înºtiinþat Direcþia pentru Agriculturã

Dolj cã este gata pentru vizita de control
a inspectorilor agricoli. Producþiile din so-
larii se anunþã a fi mulþumitoare iar pre-
þul de desfacere urcã la 20 lei kilogramul.
Fermierii din Poiana Mare au plecat, deja,
cu roºiile spre Caransebeº, unde contra-
valoarea depãºeºte 25 lei/kg.

ºi tot nu am fost precaut. Nu am
lãsat o marjã de dilatare pentru
tubulaturã ºi, în timp, dupã fe-
nomenele naturale de foarte cald
ºi rece, s-a produs o desprinde-
re a legãturilor în sistemul de iri-
gare. Aºa se face cã, la un mo-

ment dat, plecat fiind, aici, în
Craiova, sã fiu sunat de familie
cã, pe o anumitã porþiune, bãl-
teºte apa. Frigul de dupã mijlo-
cul lunii trecute ne-a fãcut sã tre-
murãm de teamã. Am dat foc la
cauciucuri auto, pe care nu le
mai aruncãm, ca altãdatã. Din
fumul ridicat atunci, aerul cald
a fãcut ca sã evitãm formarea
umiditãþii ºi distrugerea culturii
din solar” ne-a precizat Marcel
Grigore, din comuna Teasc.

Fermierul ne mai destãinuie
cã lucreazã cu toatã familia la
solariile deþinute. Câºtigul nu
este aºa mare, cel puþin asta cre-
de acum, pentru cã ºi investiþii-
le fãcute au avut costuri ridica-
te. Pentru a se þine de activita-
tea gata începutã, acesta are în
vedere ºi achiziþionarea unei cen-
trale de aer cald. „Va costa cam

4.000 de euro. Sunt ceva bani,
dar odatã cumpãratã o ai pentru
tot timpul. Va fi greu sã asigu-
rãm partea cu combustibilii, pen-
tru cã va consuma multe lemne,
cãrbune”, a mai menþionat Mar-
cel Grigore. Omul a luat, deja,
pulsul pieþelor din þarã, mai cu
seamã cã ºtie toate marile cen-
tre de profil ºi sperã cã va obþi-
ne cel puþin 20 lei/kg de roºii
vândute în Timiºoara, Bucureºti
sau Caransebeº.

Mãsurile de sprijin, bune,
dar cam târziu!

Pentru obþinerea sprijinului,
solicitanþii înregistraþi în Regis-
trul unic pentru accesarea Pro-
gramului de susþinere a produsu-
lui tomate în spaþii protejate ºi ve-

rificaþi au obligaþia sã depunã la
Direcþia pentru Agriculturã a ju-
deþului Dolj documente justifica-
tive care sã ateste comercializa-
rea producþiei de tomate obþinute
din spaþiile protejate. Documentele
justificative sunt factura/fila/file-
le din carnetul de comercializare,
din care sã rezulte cantitatea de
tomate comercializate.

 „Dacã producãtorul a ter-
minat de vândut tomatele, tre-
buie sã vinã la noi cu docu-
mentele justificative cerute de
legislaþie ºi noi vom livra banii
imediat, începând cu luna mai.
Pentru ciclul al doilea de pro-
ducþie, facturile fiscale sau fi-
lele din carnetul de comercia-
lizare trebuie aduse pânã la 27
decembrie, cel mai târziu”, ne-
a precizat Cristinel Cãlugãru,
din cadrul D.A. Dolj.

La rândul sãu, cultivatorul de
tomate din Teasc se declarã mul-
þumit de programul de sprijin,
derulat acum de Guvern, dar se
întreabã retoric, de ce nu s-au
luat astfel de iniþiative imediat
dupã evenimentele din 1989,
când agricultura României a fost
supusã unui supliciu greu de în-
þeles pentru oamenii de bunã-cre-
dinþã, dar mai ales pentru locui-
torii din mediul rural.

Producþia minimã sã fie
de 2 kg tomate/mp
ºi 2 tone vândute!

La 31 mai 2017, dupã ce fer-
mierii fac dovada cã au vândut
tomatele în primul interval de co-
mercializare, Direcþia pentru
Agriculturã Dolj va face adresã
la Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale ºi Direcþia gene-
ralã buget-finanþe ºi fonduri eu-
ropene din cadrul M.A.D.R.
transmite Ministerului Finanþelor
Publice situaþia centralizatoare,
în vederea deschiderii creditelor
bugetare ºi virãrii banilor.

Fermierii trebui sã deþinã o su-
prafaþã cultivatã cu tomate în
spaþii protejate de minimum
1.000 mp, marcatã la loc vizibil,
cu o placã indicator cu dimensi-
unile de circa 150 x 200 cm, pe
care sã se gãseascã inscripþia
«Program susþinere tomate,
2017, beneficiar numãrul..., Di-
recþia pentru Agriculturã a Ju-
deþului Dolj»; sã obþinã o pro-
ducþie de minimum 2 kg toma-
te/mp ºi sã valorifice o cantitate
de tomate de minimum 2.000 kg
doveditã cu documente justifica-
tive, de pe suprafaþa prevãzutã;

sã fie înregistraþi în evidenþele
Registrului agricol deschis la pri-
mãriile în a cãror razã adminis-
trativ-teritorialã se aflã suprafe-
þele cultivate cu tomate în spa-
þiile protejate în anul 2017.

Printre bune, MADR vine
ºi cu inepþii

Prin Ordinul nr.  120/
26.04.2017 semnat de ministrul
MADR, Petre Daea,  pentru
aprobarea unor mãsuri ce se
impun a fi luate la nivelul direc-
þiilor pentru agriculturã judeþe-
ne, se cere la art. 1 nici mai mult,
nici mai puþin decât ca directo-
rii direcþiilor pentru agriculturã
sã ofere „asistenþã la asigurarea
deplasãrii beneficiarilor de la
domiciliul acestora la centrul lo-
cal sau judeþean APIA la care
este arondat”! Cu alte cuvinte,
directorul executiv al D.A. Dolj
trebuie sã punã în aplicare acest
Ordin ºi sã trimitã zecile de sub-
ordonaþi la domiciliile fermieri-
lor care nu s-au îngrijit de de-
punerea cererii unice de platã
pânã la 15 mai a.c.

Pe a cui cheltuialã, cu ce mij-
loace de transport, cine suplineº-
te activitatea curentã desfãºura-
tã de aceºtia sunt întrebãri la care
nimeni nu poate da un rãspuns
la ora actualã. O obligaþie, în
cele din urmã, personalã, ce cade
în sarcina fermierilor, iatã cã se
metamorfozeazã într-una a func-
þionarilor direcþiei agricole, de
parcã aceºtia din urmã ar avea
un interes legitim ºi legal în „a
asista la asigurarea deplasãrii be-
neficiarilor de la domiciliul aces-
tora la centrul local APIA”!
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Universitatea din Craiova, prin Centrul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã, ºi facul-
tãþile din cadrul acesteia organizeazã, timp
de douã zile, ieri ºi astãzi, „Zilele Porþilor
Deschise”. Manifestarea, care se doreºte a
fi una de amploare, antreneazã ºi inspecto-
ratele ºcolare din Oltenia ºi se desfãºoarã
în holul central al Universitãþii. Partenerul

principal al acestui evenimentul este Conven-
þia Organizaþiilor Studenþeºti (COS). Acþiunea
vizeazã informarea ºi promovarea în rândul
elevilor claselor terminale a ofertei educaþio-
nale a Universitãþii din Craiova, pentru anul
universitar 2007-2018, în contextual curricu-
lum-ului universitar ºi al sistemului de credi-
te transferabil ale celor 12 facultãþi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prof. Ion Iºfan, inspector ºcolar general al ISJ Gorj:
«Vreau sã vã felicit cã aþi deschis porþile Universitãþii din Craio-
va cãtre judeþele din Oltenia. Din judeþul Gorj sunt foarte mulþi
studenþi la aceastã universitate,. Craiova este un centru de tra-
diþie, este ºi un centru cultural, o adevãratã capital regional ºi
deschisã totodatã cãtre învãþãmântul preuniversitar din judeþul
Gorj. Sunt convinsã cã aºa cum s-a întâmplat în ultimii ani, tinerii
din Gorj vor veni cu drag la Universitatea din Craiova, pentru cã
aºa cum bine spuneaþi baza materialã este de excepþie, iar calita-
tea dascãlilor din aceastã instituþie este într-adevãr excepþionalã.
Asta o spun pentru cã foarte mulþi dintre colegii mei participã la
perfecþionãrile pe care le face Universitatea din Craiova».

Prof. Monica Leontina Sunã, inspector ºcolar general al
ISJ Dolj: «Mã bucur sã vãd în salã mulþi elevi din liceele din
Craiova. În urma parteneriatului încheiat cu Universitatea dum-
neavoastrã, foarte mulþi elevi ºi-au exprimat dorinþa de a veni ºi
de a continua studiile aici. Vã mulþumim cã sunteþi alãturi de noi
pentru pregãtirea suplimentarã a acestor elevi pentru a putea pro-
mova examenul de Bacalaureatul, pentru ca apoi sã-ºi poatã con-
tinua studiile. Sãptãmâna trecutã au avut loc mai multe olimpiade
naþionale la Craiova ºi inclusiv elitele noastre ºi-au exprimat do-
rinþa de a continua studiile la Universitatea din Craiova».

Prof. Iulia Dima, inspector ºcolar pentru monitorizarea
programelor privind accesul la educaþie în cadrul ISJ Olt:
«Evenimentul de astãzi este o mare oportunitate atât pentru elevii
din judeþul Dolj, dar ºi pentru elevii din judeþele limitrofe ºi nu în
ultimul rând, pentru elevii din judeþul Olt, care îºi doresc sã devi-
nã studenþi la aceastã universitate de prestigiu. Judeþul Olt are un
acord de parteneriat cu Universitatea din Craiova ºi în baza aces-
tui acord deruleazã o serie de activitãþi, de la pregãtirea cadrelor
didactice la pregãtirea elevilor din clasele terminale, în vedere pro-
movãrii examenului de Bacalaureat. În altã ordine de idei, elevii ar
trebui sã fructifice aceastã oportunitate ºi sã veniþi convinºi cã la
aceastã universitate, dincolo de baza materialã ºi de gama ºi pale-
ta largã de specializãri ºi profiluri pe care le puteþi gãsi aici, veþi
întâlni profesori minunaþi care au demonstrate de-a lungul anilor
pregãtirea ºi profesionalismul acestora».

Radu Antohi, preºedintele Convenþie Organizaþiilor
Studenþeºti: «Eu vreau sã vã spun ceea ce nu v-au spus
domnii profesori ºi anume cã la Universitatea din Craiova, pe
lângã o educaþie de calitate superioarã, veþi întâlni foarte mulþi
colegi care vã vor ajuta sã descoperiþi Craiova în adevãrata ei
frumuseþe. Sunt 14 organizaþii studenþeºti care activeazã la
nivelul Universitãþii, ce vã vor implica în tot felul de proiecte
de voluntariat. Dar cel mai important lucru este cã la Univer-
sitatea din Craiova vocea studenþilor conteazã…».

În cadrul acestui eveniment,
ajuns la a XV-a ediþie, toate facul-
tãþile Universitãþii îºi prezintã ele-
vilor participanþi, din liceele din
Oltenia, informaþii utile cu privire
la admiterea pentru anul universi-

Universitatea din Craiova, în mod
cert, veþi face cea mai bunã alege-
re. Cadrele didactice competente,
sprijinul fãrã precedent pe care îl
primim de la mediul socio-econo-
mic, relaþiile internaþionale în plinã
dezvoltare, infrastructura de cerce-
tare de cea mai înaltã calitate, com-
petitivã la nivel European, sunt atu-
uri pe care sunteþi chemaþi sã le fo-

losiþi, sã vi le însuºiþi. Pentru cã
educaþia nu se poate face unidirecþi-
onal. Nu existã succes didactic fãrã
un partener real profesor-student. Iar
succesul echipei noastre se mãsoa-
rã în numãrul de absolvenþi integraþi
pe piaþa muncii, conform pregãtirii
lor, în exemplaritatea destinelor la
care visãm cu toþii”, a completat prof.
univ. dr. Cezar Spânu.

„Zilele Porþilor Deschise”:

tar 2017-2018. Astfel, viitorilor stu-
denþi li se vor da explicaþii în deta-
liu despre oferta educaþionalã a
UCV pentru anul universitar 2017-
2018, calendarul admiterii, meto-
dologia de admitere, actele nece-

sare la întocmirea dosarului de
concurs; detalii cu privire la pro-
bele de concurs pentru specializã-
rile facultãþilor care organizeazã
admitere pe bazã de dosar de con-
curs sau detalii cu privire la disci-
plinele studiate.

“Sunt douã zile importante pen-
tru aceastã instituþie de învãþãmânt
superior, una dintre cele mai mari
universitãþi din România. Mie îmi
place sã spun cã la Universitatea din
Craiova avem de fapt, anul porþilor
deschise, pentru cã avem foarte
multe activitãþi pe care le desfãºu-
rãm cu studenþii ºi cu elevii, cu co-
legii noºtri mai mici din preuniver-
sitar. Astãzi (n.r. – ieri) vi se va pre-
zenta oferta educaþionalã din Cra-
iova pentru anul 2017-2018, o ofer-
tã generoasã, cu 2.850 de locuri la
licenþã,  97 de specializãri ºi 1650
de locuri la studiile de masterat.
Universitatea din Craiova îºi asumã
responsabilitatea rolului de principal
furnizor de specialist pentru regiu-
nea Oltenia. De aceea, Universitatea
din Craiova va deveni ºi principal
zonã strategicã pentru impunerea
principiilor economiei competitive,
participative ºi inclusive”, a subliniat
prof. univ. dr. Cezar Spânu, recto-
rul Universitãþii din Craiova.

90% din cãminele studenþeºti
sunt renovate

Elevii interesaþi de Universitatea
din Craiova pot sã se intereseze
despre taxele de înscriere ºi taxele
de studio, dar ºi despre oportuni-
tãþile post absolvire, continuarea
studiilor sau chiar despre posibili-
tãþile de angajare. La stand-urile din
holul Universitãþii se împart plian-
te cu serviciile, activitãþile sau pro-
iectele organizate de Universitate ºi
destinate viitorilor potenþiali stu-
denþi. Se pot obþine informaþii de-
spre posibilitatea schimbului de
experienþã la universitãþile din strãi-
nãtate ºi chiar despre sistemul de
burse, precum ºi detalii cu privire
la sistemul de credite transferabil
ECTS. Se prezintã elevilor ºi baza
materialã a facultãþii aleasã dar ºi
oportunitãþile de participare la com-
petiþii ºtiinþifice studenþeºti.

“Avem 12 facultãþi. O bazã ma-
terialã de excepþie, laboratoare foar-
te bine dotate. Avem o infrastruc-
turã socialã cu care puþine univer-
sitãþi din România se pot mândri.
90% din cãminele studenþeºti din
Craiova sunt renovate, cu internet
în camera, cu mobilier nou, cu bi-
blioteci dotate. Dacã veþi veni la
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RESTITUIRI

Întâi de toate poet, profund legat de spa-
þiul natal, cel brazilian asumat din perspecti-
va fluviului Jaguaride ce sfârºeºte prin a-i
semantiza cosmosul exterior ca ºi pe cel in-
tim, Luciano Maia e ºi profesor universitar,
traducãtor critic ºi eseist, precum ºi, prin
voinþã ºi ofertã proprie, un emisar al spiri-
tualitãþii româneºti ºi al limbii române în
America Latinã.

Autor a peste cincisprezece volume de
versuri în douã decenii de activitate creatoa-
re, Maia e traducãtorul lui Eminescu, Blaga,
Sadoveanu, Sorescu în brazilianã, precum ºi
a douã apreciate variante ale Meºterului Ma-
nole ºi ale Mioriþei. Traseul sãu poetic ºi-a
fixat ca punct de reper esenþial, aºa cum an-
ticipam, un topos autohton, fluviul Jaguaride
ºi circumstanþele sale geo-socio-lingvistice,
decantându-ºi, încã în incipit, o poeticã ori-
ginarã, în care percepþia elementelor, filtratã
simbologic, se lasã fertilizatã de hedonismul
lucretian, deºi nu-ºi refuzã nici marca bache-
lardianã, cu insistenþã, fireºte, pe apã; în fond,
debutul sãu e dublu, cu Um Canto Tempesta-
do ºi Jaguaride – Memória das Águas, din
1982, îmbinând o metafizicã a cântului spe-
cificã liricii braziliene cu deschiderea spre dis-
cursul meta-poetic, anunþând, astfel, aventu-
ra sa mai recentã, centratã pe efortul de a
structura un discurs poetic pe care l-am de-
fini inter-lingua ºi având drept referent latini-
tatea, într-o accepþie plurivocã - lingvisticã,
geograficã, dar ºi tipologic ca emblemã a unei

Luciano Maia – un poet al latinitãþiiLuciano Maia – un poet al latinitãþiiLuciano Maia – un poet al latinitãþiiLuciano Maia – un poet al latinitãþiiLuciano Maia – un poet al latinitãþii
sensibilitãþi de definit.

Poliglot (se pare cã poliglotismul e speci-
fic scriitorilor brazilieni, dacã mã gândesc la
prietenul nostru ºi al Craiovei, poetul ºi uni-
versitarul Marco Lucchesi), Luciano Maia a
ajuns, interogând diversele coduri neo-lati-
ne, la ideea recuperãrii poetice a Latinitãþii.
Iatã cum îºi prezintã singur proiectul acesta
poetic ºi, cum vom vedea, deopotrivã poie-
tic; „De când am început sã scriu versuri
am simþit o atracþie nestãvilitã pentru tema
latinitãþii, moºtenire încântãtoare, mod de a
simþi, de a cânta, de a suferi, de a fi fericit,
dincolo de orice naþionalitate ºi descendenþã
rasialã. Latinitatea este un impuls, o pasiu-
ne, o certitudine, un legãmânt, o mândrie...”

Cum îºi traduce autorul proiectul în spa-
þiul, devenit astfel experimental, al creaþiei?
Întâi, prin identificarea, la nivelul unei viziuni
proprii, a unei ARS Latina, pornind de la su-
poziþia lui Rubén Darío („La latina estirpe verá
la grande alba futura”), însã la nivel micro-
textual opþiunea sa va merge în direcþia unei
construcþii lirice pe care am denumit-o inter-
lingua; asta înseamnã cã poemele vor inter-
fera versuri, uneori cuvinte, expresii, emble-
matice în constituirea unor vectori lingvistici
vânând un maximum de expresivitate, din mai
multe idiomuri neo-latine. Iatã, in nuce, poe-
tica asumatã la nivelul întregului volum din
poemul purtând sugestiv titlul mai sus invo-
cat, de ARS Latina: „Jo canto en català, llen-
gua també / nacida en este mundo de cultura;
/ en français, belle langue qu’y est née / e
anche in italiano, addiritura. // El genio cas-

tellano bien se ve / ºi cel portughez, cu o a lui
anvergurã. / Et ainsi de tous ces mots har-
monisés / eu voi face o perfectã legãturã. //
Ca într-o odã s-aparã-n luminã / tutto il valo-
re delle lingue nostre, / caut în românã muza
cea seninã. // Pour louer très haut la verve de
ces gens / cântând gloria de ieri ºi de mâine /
de la trionphant génesis latina”.

Interferenþa lingvisticã, asimilatã, chiar
dacã ºi într-o perspectivã accidentalã, unei
inter-textualitãþi sui generis, odatã pusã în
operã, va acþiona în chip de operator codifi-
cat estetic generând, în cititor, sentimentul
participãrii la o aventurã nelipsitã de un pre-
ponderent simþ al ludicului; un fel de ars co-
municandi poeticã, centratã pe identificarea,
în “biblioteca” intimã a lectorului, a mãrcilor
unei latinitãþi mai curând de naturã livrescã.
Un simplu exerciþiu de digitaþie livrescã, ba-
zatã pe o inter-textualizare de nivel exclusiv
lingvistic? Exista, fireºte, un asemenea risc,
iar poetul l-a simþit ºi tratat cu dispozitive pe
mãsurã. Aºa cum anticipam, salvarea vine
dintr-un excepþional simþ aperceptiv al muta-
þiei propuse de avangardele istorice europene
de la începutul veacului trecut: discursul po-
etic, în loc sã rãmânã la nivelul citaþional al
livrescului, aºa cum se întâmplase, spre a da
doar douã exemple, la Alecsandri sau la poe-
tul italian Giovanni Pascoli, irumpe în coti-
dian, fãcând admirabil loc calamburului ºi
transformând ironia într-un fel de ecran amin-
tind de încercãrile primilor avangardiºti ro-
mâni, cu Tzara în frunte. Astfel, un poem
intitulat ostentativ banal Salut, Nicolas!, pare

„cronica” burlescã a unui mit, latin neîndo-
ielnic, fãrã a-ºi pierde întru nimic din gravita-
tea tonalã a mesajului pre-asumat: „Laptele
lupoaicei curge ºi-n Africa / ºi hrãneºte astãzi
fluierele pixinguinhas / ºi suflarea anonimã de
Cuba. / La þâþele lupoaicei se-adastã Pablo
Milanés / y Silvio Rodriguez y / un canto en
un pais libre, / neolatino, mestizo, caribeno y
hermoso./ ªi de când José Martí a îndulcit
trestiile de zahãr, / canaverales, Guillén into-
nã / su songoro-cosongo...”

De-aici încolo, fiecare poem pare a se de-
clanºa pur ºi simplu de la o imagine-cuvânt-
expresie, pornitã într-unul din codurile neo-
latine, ce va interfera, apoi, cu alte câteva,
în jurul unor motive ivite efectiv din orice, o
canþonetã celebrã, napolitanã, evident, un
cântec andaluz, un vers de doinã româneas-
cã, amintirea unui poet ori cãrturar din ace-
eaºi arie culturalã, ori imersia, din hãul unei
memorii reactivate, a unui vector ce-ar pu-
tea defini ºi redefini substanþa acelei Latini-
tãþi, devenite Proiectul poetic ºi poietic prin
excelenþã.

Cartea Poemele Latinitãþii, apãrutã cu
ani în urmã la Editura Aius din Craiova, prin
grija regretatei Dana-Marina Dumitriu, al
cãrui travaliu în operaþia de traducere-omo-
logare în românã e pe cât de evident pe atât
de admirabil, e deopotrivã o ofrandã Lati-
nitãþii (noastre) ºi o provocare instructivã
pentru cititorul invitat, astfel, sã se verifice
ºi sã se regãseascã în orizontul unui pro-
iect ce asumã, se înþelege, ºi o indiscutabi-
lã dimensiune culturalã.

 Admiterea în învãþãmântul
liceal va începe ceva mai de-
vreme în acest an, mai ales pen-
tru elevii care vor opta pentru profiluri vo-
caþionale – sportiv, teologic, pedagogic, mi-
litar, sau care doresc sã studieze la clase cu
program bilingv. Unitãþile de învãþãmânt care
au astfel de programã îºi aleg elevii în urma
unor testãri suplimentare. Înscrierile pentru
examene vor avea loc în zilele de 22-23 mai,
iar probele se vor desfãºura în perioada 24-
27 mai, dupã cum a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Vor fi testaþi elevii care îºi aleg profilul
pedagogic, la Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”, tinerii cu aptitudini artis-
tice (muzicã, arte plastice, etc.) – Liceul de
Arte „Marin Sorescu” –, cei care au apeten-
þã spre teologie – Seminarul Teologic Orto-
dox „Sf. Grigorie Teologul”, Liceul Adven-
tist. De asemenea, se vor organiza probe de
aptitudini sportive la instituþiile care au în
portofoliu astfel de specialitãþi: Liceul cu
Program Sportiv „Petrache Triºcu”, Cole-
giul „Nicolae Titulescu”, Liceul Tehnologic
Auto, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Teh-
nologic CFR. La „bilingv”, sunt înscrise mai
multe unitãþi: Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, Colegiul Naþional „Elena Cuza”, Co-
legiul Naþional „Carol I”, Liceul Teoretic
„Henri Coandã”, toate din Craiova.

 Conform nomenclatorului ºi programu-
lui de învãþãmânt, la nivelul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj sunt aprobate peste 525
de grupe, cu un total de aprox. 10.000 de
locuri în unitãþile ºcolare cu program nor-
mal ºi circa 5.500 de poziþii în 216 grupe la
instituþiile cu „program prelungit”. Potrivit
procedurilor de înscriere,
aprobate de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale, în perioada
8-22 mai, se vor depune ce-
rerile pentru reînscrierea ele-
vilor care sunt prinºi în în-
vãþãmântul preuniversitar.
Pentru ocuparea posturilor
libere, dupã punerea la punct
a „reînscrierii”, în ordinea
descrescãtoare a grupelor de
vârstã – „grupa mare” (copii
de 5 ani), grupa „mijlocie”  (4
ani), grupa „micã” (3 ani) –
va avea loc ºi înscrierea ce-
lor care au între 2 ºi 3 ani, în
baza HG nr. 1252/2012.

„În Dolj, la grupa micã
sunt aprobate 2.967 de locuri
la program normal, pânã la

Program pentru „vocaþional”Program pentru „vocaþional”Program pentru „vocaþional”Program pentru „vocaþional”Program pentru „vocaþional” Pregãtire pentru grãdiniþãPregãtire pentru grãdiniþãPregãtire pentru grãdiniþãPregãtire pentru grãdiniþãPregãtire pentru grãdiniþã
La sfârºitul acestei

luni se vor desfãºura
examenele suplimentare
susþinute de elevii din
anul terminal al învãþã-
mântului gimnazial,
care vor sã treacã în
ciclul liceal. Este vorba
despre cei care au
apetenþã pentru „vocaþi-
onal”, cu tot ceea ce
presupune acesta.

Decalãri legale
S-a modificat ºi calendarul admiterii în

învãþãmântul liceal, prin Ordinul Ministe-
rului Educaþiei Naþionale nr. 3794/2017,
prin care se decaleazã cu cinci zile orarul.
Astfel, unitãþile ºcolare nu vor mai primi
broºurile cu informaþiile despre admiterea
în clasa a IX-a pe 5 mai, aºa cum era pre-
vãzut, ci pe 10 mai. În perioada 11 – 13
mai, trebuie organizate ºedinþe de instrui-
re cu pãrinþii ºi elevii.

Demn de remarcat este o altã modifi-
care. Þinând cont de noile prevederi, ti-
nerii care susþin probe de aptitudini sau
de verificare a cunoºtinþelor de comuni-
care într-o limbã de circulaþie internaþio-
nalã vor intra în posesia anexelor fiºelor
de înscriere eliberate de unitãþile respecti-
ve, în zilele de 6 ºi 7 iunie, nu pe 1 ºi 2
iunie, cum era specificat la început. O altã
modificare se referã la „seral” sau „frec-
venþã redusã”. Absolvenþii de gimnaziu, din
seriile anterioare, care împlinesc 18 ani,
ºi vor sã opteze pentru clasele de „seral”
sau „frecvenþã redusã”, nu mai aºteaptã
pânã pe 5 mai, ci pânã pe 10 mai, pentru
anunþarea Centrului Special de Admitere.

CRISTI PÃTRU

Conform legislaþiei, Ministerul
Educaþiei Naþionale a stabilit calen-
darul înscrierii la grãdiniþe. Aºa cum
prevede legea, prioritate vor avea
copiii care sunt deja în sistemul de
învãþãmânt preºcolar ºi pentru care
înregistrarea în anul ºcolar urmãtor
va fi fãcutã în 8-22 mai, de la ultima
datã pornind ºi înscrierea copiilor
care vor frecventa „grupa micã”,
dar ºi cei care au vârstã mai mare
ºi nu sunt incluºi în nicio unitate
de învãþãmânt preºcolar. Doljul are
aprobate peste 15.000 de locuri în
grãdiniþe cu program normal ºi
prelungit, mai mult de 4.600 fiind
la „grupa micã”.

ora 13:00 ºi 1.691 la cele cu program pre-
lungit. Pentru situaþiile în care solicitãrile vor
depãºi locurile disponibile, vor fi aplicate
criterii generale de departajare, dar ºi unele
specifice, hotãrâte de fiecare unitate de în-
vãþãmânt, pânã pe 19 Mai, dar care s nu fie
discriminatorii”, a precizat prof. Nicoleta
Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

La departajare, prioritate vor avea copii
care sunt orfani de unul sau de ambii pã-
rinþi, dupã care vor veni cei care au un frate
în unitatea ºcolarã respectivã ºi cei care au
un certificat de încadrare într-un grad de
dizabilitate. Pentru copiii care nu sunt în-
scriºi la nicio unitate, grãdiniþele cu program
prelungit mai au disponibile puþine locuri la
„mijlocie” sau „mare”. Frecventarea cursu-
rilor la cea din urmã grupã amintitã se poate
dovedi importantã pentru viitor, deoarece
aici se dobândesc deprinderile – de la recu-
noaºterea literelor, cifrelor, lectura pe ima-
gini pânã la despãrþirea în silabe ºi cunoaº-
terea unor cuvinte simple.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În fiecare an, în sfârºitul de sãp-
tãmânã apropiat de 9 Mai (Ziua
Europei), operele din Europa – ºi
nu numai – îºi deschid porþile cã-
tre un public nou ºi cãtre cel exis-
tent pentru a celebra aceastã for-
mã de artã ºi talentul celor care o
produc. Zilele Europene ale Ope-
rei (European Opera Days) sunt o
iniþiativã comunã a organismelor

Nãscut la New York, într-o fa-
milie de muzicieni, micul violonist
Antonio Nicholas Piculeaþã ºi-
a manifestat de la o vârstã frage-
dã talentul muzical. A început stu-
diul pianului la 6 ani, îndrumat de
pãrinþi. Talentul i-a fost recom-
pensat cu premii la competiþii de
profil ºi cu aplauze la recitalurile
susþinute în organizarea Fundaþiei
Culturale „Remember Enescu”. În
prezent este elev (anul IV de stu-
diu) la Colegiul Naþional de Arte
„Dinu Lipatti” din Bucureºti.

Zilele Europene ale Operei, la Craiova
Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte ºi în acest an Zilele Eu-

ropene ale Operei, alãturându-se celor peste 70 de instituþii ºi
companii de profil din 18 þãri de pe continent. European Opera
Days – manifestãri ce au scopul de a spori aprecierea acestui
gen în societatea actualã – au fost celebrate pentru prima datã
la nivel european în februarie 2007, iar în Craiova, anul trecut.
Ediþia de anul acesta, intitulatã „Opera Panorama”, este o sãr-
bãtoare a diversitãþii operei, o invitaþie de a descoperi ce are
unic fiecare companie de operã ºi cum este reflectatã pe scenã
aceastã unicitate. Opera craioveanã a programat, în perioada
5-14 mai, trei spectacole speciale în cadrul acestui eveniment,
a cãrui deschidere oficialã este marcatã astãzi, ora 17.15, în
Centrul Comercial Mercur, printr-un… moment-surprizã!

Prima ediþie a Zilelor Europene ale Operei a avut loc în februarie 2007,
la aceeaºi datã la care Opera Europa ºi Opera National de Paris au gãzduit
primul Forum European al Operei, în colaborare cu Fedora, RESEO ºi
Juvenilla. Forumul European al Operei a adus atunci laolaltã peste 600 de
participanþi – aproximativ 400 de profesioniºti din domeniu, 50 de artiºti,
70 de iubitori ºi prieteni ai acestui gen muzical ºi peste 100 de tineri
delegaþi. Dar pentru ca aceastã reuniune majorã sã rezoneze dincolo de
graniþele Parisului, au fost create Zilele Europene ale Operei, încurajând
companiile de profil din Europa sã îºi deschidã porþile ºi sã primeascã un
public divers în cadrul unor activitãþi speciale. Cu peste 100 de case de
operã participante, evenimentul a înregistrat un mare succes în rândul
publicului. De atunci, o temã anualã oferã fiecãrei ediþii o nouã abordare
ºi noi unghiuri de inspiraþie.

Opera Europa ºi RESEO, în cola-
borare cu United States of Opera-
Benelux, Opera XXI-Spania, Reu-
nion des Operas de France, NOCC
– Marea Britanie, OperaNorge –
Norvegia ºi AMT – Rusia. Mani-
festãrile sunt menite celebrãrii ope-
rei, având scopul de a contribui la
aducerea ei în prim-planul practi-
cilor culturale ºi de a spori apre-

cierea ei în societatea actualã.
Anul acesta, în cadrul celei de-

a XI-a ediþie a European Opera
Days – una cu peste 70 de com-
panii participante din 18 þãri, având
ca temã comunã „Opera Panora-
ma” –, Opera Românã Craiova a
programat trei spectacole: „Boe-
ma” de Giacomo Puccini (7 mai,
ora 19.00, Cercul Militar), „Sta-
bat Mater” de G.B. Pergolesi (9
mai, ora 17.00, Muzeul de Artã) ºi
un Concert de muzicã de camerã
(13 mai, ora 18.00, Cercul Mili-
tar). «Toate cele trei spectacole se
doresc a fi un vibrant omagiu adus
artiºtilor, sensibilitãþii ºi dãruirii lor.
Un plus de încãrcãturã emoþionalã
va aduce „Stabat Mater”, specta-
col închinat memoriei lui Iulian
Bozgan, fostul ºef al Orchestrei
Operei, un muzician dedicat, ple-
cat mult prea devreme într-o altã
lume», precizeazã reprezentanþii
instituþiei.

Considerând cã o celebrare a
muzicii este o sãrbãtoare a artiºti-

lor, dar ºi a iubitorilor ei, Opera
Românã Craiova îºi doreºte o apro-
piere de oameni, de comunitate.
Astfel, pe 10 mai, de la ora 11.00,
la sediul din strada „Mihai Vitea-
zul” nr. 7, va avea loc o repetiþie
de balet cu public. Accesul va fi
liber, în limita celor 30 de locuri
disponibile, rezervãri putând fi fã-
cute la adresa de e-mail imagine-
@operacraiova.ro sau la numãrul
de telefon 0351.405.495.

«Opera din Craiova îi invitã pe

bloggeri sã participe la aceastã sãr-
bãtoare rãspunzând la întrebarea:
„De ce mergem la operã?”. În plus,
pe pagina de Facebook a instituþiei
va fi distribuit programul Opera
Platform, care va transmite în di-
rect sau înregistrat spectacole de
operã de pe importante scene liri-
ce, în cadrul programului special
dedicat evenimentului European
Opera Days Opera Panorama Fes-
tival», se menþioneazã într-un co-
municat de presã.

Tineri soliºti în concertul simfonic „Caleidoscop muzical”

În program:
Partea I:

Wolfgang Amadeus Mozart:
Concertul nr. 3 în Sol major pen-
tru vioarã ºi orchestrã, K. 216 (par-
tea I: Allegro)

Jules Massenet: „Meditaþie” din
opera „Thais” pentru vioarã ºi
orchestrã (solist: Antonio Nicholas
Piculeaþã)

Piotr Ilici Ceaikovski / Alexan-
dru Iosub: Suita „Anotimpurile”
– Nr. 4 „Aprilie” (solist: Ruben
Natan Ghidiceanu)

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Concertul nr. 1 în Sol minor pen-
tru pian ºi orchestrã, op. 25 (so-
list: ªtefan Pretuleac)

Partea a II-a:
Joe Porter: „Traveling Carni-

val”, concert pentru vibrafon (so-
list: Alexandru Anastasiu)

Georges Bizet: „Carmen”, Sui-
ta nr. 1 pentru orchestrã

Inauguratã în urmã cu exact o jumãtate de an, stagiunea „Fri-
endship Season – It never gets old” a Filarmonicii „Oltenia” conti-
nuã cu un concert simfonic sub genericul „Caleidoscop muzical”,
care va fi prezentat astã-searã, de la ora 19.00. În compania Or-
chestrei Simfonice conduse de dirijorul Alexandru Iosub, evoluea-
zã tinerii soliºti Antonio Nicholas Piculeaþã (vioarã), Ruben Natan
Ghidiceanu, ªtefan Pretuleac (pian) ºi solistul concertist Alexan-
dru Anastasiu (vibrafon). Biletele costã 30 lei, 20 lei (pensionari) ºi
15 lei (elevi, studenþi).

Ruben Natan Ghidiceanu s-
a nãscut în 2007, la Bucureºti. În
jurul vârstei de 3 ani, pãrinþii ºi
profesori de muzicã i-au desco-
perit o calitate muzicalã rarã: au-
zul muzical absolut. În prezent
este elev al Liceului de Arte „Ma-
rin Sorescu” din Craiova, în cla-
sa a III-a, unde studiazã pianul cu
prof. Mariana Ilie. Palmaresul sãu
este unul impresionant, cu nume-
roase premii ºi recitaluri susþinu-
te. Unul dintre cele mai importante
evenimente muzicale la care a par-

ticipat a fost Festivalul Interna-
þional „George Enescu” din Bu-
cureºti: în septembrie 2015, a fost
invitat de Centrul Cultural ArCUB
sã susþinã un microrecital în Pia-
þa Festivalului.

ªtefan Pretuleac s-a nãscut
în anul 2001, la Chiºinãu (Repu-
blica Moldova). În prezent este
elev în clasa a XI-a la Liceul de
Arte „Marin Sorescu” din Craio-
va. A susþinut recitaluri la Craio-
va, Sibiu, Sebeº, München (Ger-
mania) ºi Veneþia (Italia) ºi a ob-
þinut rezultate deosebite la alte
concursuri de profil. În anul 2014
a evoluat pentru prima datã ca
solist concertist, acompaniat fi-
ind de Orchestra Filarmonicii
„Oltenia”.

Alexandru Anastasiu este li-
cenþiat al Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, promoþia
2000. În 2002 a obþinut, tot aici,

Diploma de Master în interpreta-
re muzicalã, iar anul 2007 i-a adus
statutul de doctorand al aceleiaºi
instituþii. Performanþa sa muzicalã
îl plaseazã drept cel mai bun per-
cuþionist din generaþia sa. În anul
2012 a organizat primul festival
de vibrafon din lume, cu sprijinul
Radiodifuziunii Române, ocazie cu
care s-au reunit nume de mare an-
vergurã ale scenelor internaþiona-
le. Începând cu anul 2013, presti-
gioasa firmã „Mike Balter” din Sta-
tele Unite creeazã modelul de ba-
ghete purtând semnãtura Alexan-
dru Anastasiu. A activat în orches-
tre simfonice, grupuri de muzicã
de camerã, Ansamblul „Game”,
iar ca solist a evoluat în concerte
ce s-au bucurat de aprecierea pu-
blicului ºi a criticii. Dezvoltarea
personalitãþii sale muzicale este
completatã de abordarea unui gen
muzical extrem de rafinat, jazzul.
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Theresa May, premierul
Marii Britanii: UE încearcã
sã influenþeze rezultatele
alegerilor britanice

Theresa May, premierul Ma-
rii Britanii, a acuzat politicienii
ºi oficialii europeni cã încearcã
sã influenþeze rezultatele alege-
rilor naþionale din 8 iunie lan-
sând ameninþãri legate de Bre-
xit. May, al cãrui Partid Conser-
vator conduce în sondaje în faþa
opoziþiei, Partidul Laburist, a
elaborat alegerile timpurii ca o
oportunitate de a consolida po-
ziþia sa în faþa viitoarelor nego-
cieri în privinþa ieºirii Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã.
Dând o declaraþie în faþa birou-
lui sãu din Downing Street, dupã
vizita Reginei Elisabeta pentru a
marca dizolvarea Parlamentu-
lui, începutul formal al campa-
niei electorale, May a afirmat cã
anumiþi politicieni de la Bruxel-
les nu doresc ca negocierile pen-
tru Brexit sã aibã succes. “Pozi-
þia Marii Britanii în cadrul ne-
gocierilor pentru Brexit a fost
prost interpretatã în presa conti-
nentalã, poziþia negociativã a
Comisiei Europene a devenit
mai durã, politicienii ºi oficialii
europeni lansând ameninþãri
împotriva Marii Britanii”, a spus
premierul britanic.

Parlamentul Bulgariei
a aprobat noul guvern
condus de cãtre Boiko Borisov

Parlamentul Bulgariei a votat,
ieri, aprobarea noului guvern de
centru-dreapta al þãrii, condus de
cãtre Boiko Borisov, liderul for-
maþiunii Cetãþeni pentru Dezvol-
tarea Europeanã a Bulgariei
(GERB). Au fost 133 de voturi
pentru ºi 100 de voturi împotri-
vã. Boiko Borisov, în vârstã de 57
de ani, a mai fost premierul Bul-
gariei în perioadele iulie 2009 –
martie 2013 ºi noiembrie 2014 –
ianuarie 2017. Borisov a fost de-
semnat de preºedintele Rumen
Radev sã formeze noul guvern de
la Sofia. GERB este cea mai
mare formaþiune din legislativul
bulgar ºi semnat un acord de co-
laborare cu alianþa naþionalistã
Patrioþii Uniþi. Noul executiv
bulgar va avea patru vicepremieri
ºi 18 miniºtri ºi are ca obiective
“reinstaurarea stabilitãþii, stimu-
larea dezvoltãrii economice ºi pu-
nerea în aplicare a reformelor”.
Dupã vot, Boiko Borisov s-a adre-
sat Parlamentul ºi a pledat men-
þinerea þãrii pe cursurile pro-eu-
ropean ºi pro-NATO. “Vom lucra
pentru unitatea Uniunii Europe-
ne ºi pentru extinderea acesteia”,
a subliniat Borisov. Bulgaria va
prelua preºedinþia de ºase luni a
Consiliului European începând
din luna ianuarie a anului viitor.
Formaþiunea Cetãþeni pentru
Dezvoltarea Europeanã a Bulga-
riei (GERB, centru-dreapta) s-a
clasat pe primul loc în cadrul ale-
gerilor legislative anticipate din
luna martie, dar nu a reuºit sã
formeze un guvern fãrã partidul
naþionalist Patrioþii Uniþi.

Palatul Buckingham a anunþat ieri cã Ducele
de Edinburgh se retrage din viaþa publicã ºi cã
nu va mai juca un rol activ în angajamentele
legate de Coroanã începând din toamna acestui
an. Reprezentanþii Palatului au declarat cã deci-
zia Prinþului Philip a fost luatã cu sprijinul Regi-
nei Elisabeta a II-a. Potrivit unui comunicat re-
mis de Palat: “Prinþul Philip va participa la anga-
jamentele programate anterior, atât individual,
cât ºi însoþind-o pe Reginã”. “Ulterior, Ducele
nu va mai accepta invitaþii pentru vizite ºi întâl-
niri oficiale, deºi acesta poate alege sã participe
la anumite evenimente publice din când în când.
Ducele de Edinburgh este Patronul ºi Preºedin-
tele a peste 780 de organizaþii, cu care va fi aso-
ciat în continuare, deºi nu va juca un rol activ
prin participarea la evenimente. Majestatea sa
Regina va continua sã participe la un program
complet de evenimente cu sprijinul membrilor
Familiei Regale”, se mai aratã în acelaºi docu-

Procuratura militarã ucrainea-
nã va cere o condamnare pe via-
þã pentru Viktor Ianukovici, fost
preºedinte al þãrii, care este acu-
zat de înaltã trãdare, a anunþat
ieri procurorul militar Ruslan
Kravcenko. “Pedeapsa maximã
- închisoarea pe viaþã”, a spus
procurorul atunci când a fost în-
trebat despre sentinþa probabilã
pentru Ianukovici, dacã va fi
gãsit vinovat. Ruslan Kravcen-
ko a explicat cã procuratura va
cere condamnarea pe viaþã pen-
tru fostul preºedinte pentru cã
acesta a refuzat sã-ºi recunoas-
cã vinovãþia în timpul anchetei

Numeroase universitãþi din Fran-
þa au lansat, în mediile de socializare
online, un apel prin care îndeamnã
studenþii sã nu voteze cu Marine Le
Pen, candidatul formaþiunii populis-
te Frontul Naþional, în scrutinul pre-
zidenþial. Universitãþi din Paris, Poi-
tiers, Angers, Nanterre sau Bourgog-
ne au lansat o serie de apeluri cu ca-
racter electoral pe site-urile de so-
cializare ºi prin mesaje trimise direct
în emailurile studenþilor prin care cer
sã nu se voteze cu Marine Le Pen.
“Nu suntem în Turcia! În Franþa,
profesorii universitari ºi cercetãtorii
nu sunt îngrãdiþi în niciun fel sã îºi
exprime public opiniile politice. Ui-
mitor este cã nu sunt mai mulþi decani care sã
procedeze la fel”, a argumentat Yves Jean, pre-
ºedintele Universitãþii Poitiers. “Este o poziþie
normalã. Doctrina politicã de extremã-dreapta
reprezintã exact opusul valorilor promovate în
universitãþi”, a subliniar Yves Jean, care a tri-
mis un mesaj adresat la aproximativ 30.000 de
studenþi ºi profesori cu urmãtorul conþinut:
“Apel de a vota împotriva lui Marine Le Pen!”.
Alain Bonnin, preºedintele Universitãþii Bourgog-
ne, a lansat ºi el un “apel solemn pentru un vot
împotriva lui Marine Le Pen”. “Cum sã nu fim

Mai multe universitãþi din Franþa au lansat un apelMai multe universitãþi din Franþa au lansat un apelMai multe universitãþi din Franþa au lansat un apelMai multe universitãþi din Franþa au lansat un apelMai multe universitãþi din Franþa au lansat un apel
comun pentru un vot împotriva lui Marine Le Pencomun pentru un vot împotriva lui Marine Le Pencomun pentru un vot împotriva lui Marine Le Pencomun pentru un vot împotriva lui Marine Le Pencomun pentru un vot împotriva lui Marine Le Pen

îngrijoraþi, când în patria iluminismului ºi drep-
turilor omului bate vântul rece al populismu-
lui”, a explicat el. Emmanuel Macron, candida-
tul organizaþiei civice În Miºcare! (social-libe-
ralã), ºi politicianul populist Marine Le Pen,
fostul lider al partidului de extremã-dreapta
Frontul Naþional, s-au calificat în turul doi al
scrutinului prezidenþial din Franþa. Macron ºi
Le Pen au luat parte, miercuri seara, la ultima
dezbaterea televizatã din campania electoralã
pentru preºedinþia Franþei, cu trei zile înainte
turul decisiv de duminicã. Dezbaterea a înce-

put agresiv cu un schimb de acuze
între cei doi candidaþi rãmaºi în cursa
pentru Palatul Elysee. Le Pen l-a
acuzat pe Macron cã nu dã dovadã
de “patriotism economic” ºi a încer-
cat sã-l portretizeze drept un candi-
dat al sistemului, al elitelor. Macron
a replicat cã strategia contracandi-
datei lui este de a spune “multe min-
ciuni”, adãugând cã Le Pen nu are
propuneri concrete. Le Pen l-a acu-
zat pe Macron cã ar fi servil faþã de
cancelarul german Angela Merkel,
Macron afirmã cã interesele Franþei
nu se ciocnesc cu interesele Ger-
maniei. Liderul formaþiunii populis-
te Frontul Naþional a mai declarat cã

doreºte “sã salveze Europa”. “Vreau sã smulg
Europa din mâinile Uniunii Europene care o dis-
truge”, a continuat Le Pen, promiþând cã în luna
septembrie va organiza un referendum privind
condiþiile apartenenþei Franþei la UE. Pe de altã
parte, Macron spune cã vrea o Uniunea Euro-
peanã reformatã ºi capabilã sã-ºi protejeze ce-
tãþenii. În ceea ce priveºte relaþiile cu SUA ºi
Rusia, Le Pen spune cã Franþa ar trebui sã fie
“echidistantã” între cele douã puteri, adãugând
cã “Rusia nu a afiºat deloc vreun semn de osti-
litate faþã de Franþa”.

Procurorii ucraineni vor cere închisoare pe
viaþã pentru fostul preºedinte Viktor Ianukovici

dinainte de proces. Anterior, un
tribunal din Kiev a desfãºurat
audieri preliminare în dosarul Ia-
nukovici. Instanþa a permis par-
ticiparea inculpatului în proces
prin intermediul conexiunii vi-
deo. ªedinþa de judecatã a fost
amânatã pânã pe 18 mai. Iuri
Kirasir, avocatul lui Ianukovici,
susþine cã acþiunile procurorilor
ucraineni sunt motivate politic.
Viktor Ianukovici, în vârstã de
66 de ani, a fost preºedintele
Ucrainei în perioada februarie
2010 – februarie 2014, ocupând
ºi funcþia de premier al Ucrainei
de trei ori (noiembrie 2002 –

decembrie 2004, decembrie
2004 – ianuarie 2005 ºi august
2006 – decembrie 2007). Ianu-
kovici a fugit în Rusia dupã re-
volta proeuropeanã din Maidan
(Piaþa Independenþei) din 2014.
Un an mai târziu, fostul ºef de
stat a fost acuzat de deturnarea
fondurilor publice ºi înaltã trã-
dare, fiind pus pe lista persoa-
nelor cãutate la nivel internaþio-
nal. Miercuri, Interpol a anunþat
cã Viktor Ianukovici a fost scos
de pe lista persoanelor date în ur-
mãrire. Autoritãþile din Ucraina
au precizat cã vor face apel îm-
potriva acestei decizii.

Prinþul Philip, soþul reginei Elisabeta a II-a,
ºi-a anunþat retragerea din viaþa publicã

ment. Prinþul Philip, Duce de Edinburgh, în vâr-
stã de 95 de ani, este soþul reginei Elisabeta a II-
a. La naºtere a fost prinþ al Greciei ºi al Dane-
marcei însã a renunþat la acest titlu la scurt timp
dupã cãsãtorie ºi l-a adoptat pe cel al bunicilor
materni devenind cunoscut ca Locotenentul
Philip Mountbatten. A doua zi dupã cãsãtorie a
fost numit Duce de Edinburgh, Conte de Me-
rioneth ºi Baron Greenwich. Regina Elisabeta l-
a numit Prinþ al Regatului Unit în 1957. În 2011,
soþia sa, regina Elisabeta, i-a acordat titlul de
lord-mare amiral cu ocazia împlinirii a 90 de ani.
Pe de altã parte, regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii, în vârstã de 91 de ani, va continua sã-ºi
îndeplineascã întregul program public. Prinþul
Philip ºi regina Elisabeta a II-a au patru copii
(Charles - Prinþ de Wales, Anne - Prinþesã Re-
galã, Andrew - Duce de York, Edward - Conte
de Wessex) ºi vor sãrbãtori 70 de ani de cãsni-
cie în luna noiembrie.
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Omul din întuneric

Se difuzeazã la HBO,
ora 00:55

Trei prieteni pãtrund în casa
unui singuratic orb, convinºi cã
vor obþine un câºtig facil, numai
pentru a se afla într-o luptã
terifiantã pe viaþã ºi pe moarte
în Omul din întuneric, al doilea
film artistic al scenaristului ºi
regizorului Fede Alvarez (Evil
Dead) ºi al legendarului produ-
cãtor Sam Raimi. În al doilea
sãu film artistic, Alvarez ne
surprinde cu un thriller horror...

Bel Ami

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 00:15

Folosindu-se de puterea sa
de seducþie ºi de inteligenþa
ieºitã din comun, George reu-
ºeºte sã se transforme dintr-un
tânãr sãrac lipit pãmântului în
cel mai dorit bãrbat al momen-
tului. Într-o lume în care cei mai
puternici oameni din Paris
erau, nu barbaþii, ci soºiile ºi
amantele lor, prin patul lui
George se perindã cele mai
frumoase, influente sau infor-
mate femei, care îi faciliteazã
mai mult sau mai puþin con-
ºtient ascendenþa.

Bãiat de treabã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Un thriller cu inegalabilul
Jackie Chan în rolul principal
care dã un super-recital de
arte marþiale sub bagheta
regizoralã a magicianului
Sammo Hung, vedeta serialu-
lui Expertul, vorbeºte de la
sine. Micul karatist cu velei-
tãþi de comediant, Jackie
Chan, interpreteazã rolul
unui neobiºnuit bucãtar,
expert în arte martiale, care
este prins, fãrã voia lui...

VINERI - 5 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Premiile Muzicale Radio

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

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:55 Pulsul zilei (R)
04:10 Cooltura (R)
05:00 Provocãri, decizii, efecte

(R)
05:30 Tezaur folcloric (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Casa maimuþelor de piatrã
2014, Ungaria, Familie
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul se însoarã
1968, SUA, Aventuri, Comedie
21:50 Eurovision 2017
22:00 Gala Umorului
23:10 Ultimul glonþ
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:50 Poate nu ºtiai
00:55 Eurovision 2017
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 Jandarmul se însoarã (R)
1968, SUA, Aventuri, Comedie
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:10 Eurovision 2017

TVR 2

08:20 Mirajul Dansului 3
09:55 Campionii
11:25 Zoolander no. 2
13:10 Furtunã Extremã
15:10 Vânãtorii de fantome
17:05 Filme ºi vedete
17:35 Rãzbunãtorii
20:00 Tabu
21:00 Inimi cicatrizate
23:20 Tamara Echelon
23:50 Meda
00:10 Un loc liniºtit
00:35 Prima noapte
00:55 Omul din întuneric
02:25 Mitul Slenderman: un caz

terifiant

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:15 Bel Ami
2012, Marea Britanie, Dramã,

Istoric, Romantic, Dragoste
02:15 Ce spun românii (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 P
Lecþii  de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Sfârºitul aventurii (R)
13:45 Contract ucigaº
15:45 La bloc
18:00 Cocoon
20:30 Impostorii
22:30 Vânãtoarea
01:00 Impostorii (R)
03:00 Cine A.M.
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Bãiat de treabã

1997, SUA, Comedie

22:30 iUmor (R)

01:00 Rambo III

1988, SUA, Acþiune, Aventuri

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Dragoste la prima

vedere

2013, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Bravo, ai stil!

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 Pactul

2012, SUA, Horror, Mister,

Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 De ce are vulpea coada?

(R)

1988, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Alo, aterizeazã strãbunica!

1981, România, Comedie,

Familie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Filantropica

2002, România, Comedie

23:00 Dosarele DNA

00:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 23:00) (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

League (PREMIERA)
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala, Raul

Catinas - Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 „Asediu pe Wembley”,

Box: Klitschko vs Joshua, Simion
vs Quigg (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse însoþite de
descãrcãri electricevineri, 5 mai - max: 20°C - min: 11°C

$
1 EURO ........................... 4,5448 ............. 45448
1 lirã sterlinã................................5,3623....................53623

1 dolar SUA.......................4,1581........41581
1 g AUR (preþ în lei)........165,1813.....1651813

Cursul pieþei valutare din 5 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC B&M AUTOGAZ SRL

anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei mediu pri-
vind activitatea de STAÞIE MIXA
BENZINÃ/MOTORINÃ/ SKID GPL
ce se desfãºoarã în COMUNA
SADOVA, T102, P90, JUD. DOLJ.
Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia
mediului CRAIOVA, STR. PETRU
RAREª, NR. 1 zilnic, între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul autori-
tãþii competente pentru protec-
þia mediului APRM DOLJ, în ter-
men de 15 zile de la data apari-
tiei prezentului anunþ.

COMUNA MELINEªTI prin
PRIMAR Ceanã Ana anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agenþia Pentru Protecþia Me-
diului DOLJ , In cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul „Ali-
mentare cu apã  ºi canalizare în
comuna Melineºti, judeþul Dolj”
propus a fi amplasat în comuna
Melineºti, satele Melineºti ºi Bo-
dãieºti, judeþul Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþia
Pentru Protecþia Mediului DOLJ,
strada Petru Rareº, nr. l, judeþul
Dolj, în zilele de luni - joi, între
orele 800 - 1630 ºi vineri între ore-
le 800 - 1400, precum  ºi la urmã-
toarea adresa de internet www
.apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data piblicãrii prezentului.

Anunþ public.ARHIEPISCOPIA
CRAIOVEI prin CIOCªAN SILVIU
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Con-
struire halã pentru fabrica de lumâ-
nãri, ministaþie de epurare, împrej-
muire teren cu L+235,00 m, platfor-
mã betonatã în incintã„  propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str.
Coºuna, nr. 17, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Muni-
cipiul Craiova, strada Petru Rareº, nr.
1, judeþul Dolj ºi la sediul ARHIEPI-
SCOPIA CRAIOVEI cu sediul în jude-
þul Dolj, Municipiul Craiova, str. Mitro-
politul Firmilian, nr. 3, în zilele de L-J
între orele 8.00- 16.30 ºi vineri între
orele 8.00- 14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, municipiul Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, judeþul Dolj.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Cen-
trul Multifuncþional Craiova scoate la
în vederea închirierii urmãtoarele
spaþii disponibile: · spaþii de birouri
cu suprafeþe cuprinse între 41,00 –
105,00 mp, spaþii expoziþionale per-
manente etaj 1 în vederea realizãrii
showroom–ului “TOTUL PENTRU
CASA TA’’,  spaþii de depozitare ºi de
alimentaþie publicã – în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova. · Spaþii
moderne de birouri, cu suprafeþe
22,80 m.p., având incluse o serie de
facilitãti precum: instalaþii moderne
de funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii comune de tip oficiu, salã
multifuncþionalã dotatã corespun-
zãtor, locuri de parcare gratuitã.
Birourile se gâsesc în incinta Cen-
trului de Dezvoltare Tehnologicã ºi
Excelenþã în Afaceri. Documentaþia
necesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova, str. Târgu-
lui, nr. 26, etaj 2, camera E211. Lici-
taþia va avea loc la aceeaºi adresã
în fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL prin
reprez. BAKRI MAHMOUD ºi a
S.C. AGROBUT PREST SRL prin
reprezentant STANCU MIHAI
BOGDAN anunþã propunerea
preliminarã privind: ELABORA-
RE PUZ PENTRU CONSTRUI-
RE 3 BLOCURI DE LOCUINÞE
COLECTIVE P+11E CU PARCA-
RE LA PARTER – Str. Sãrarilor,
Nr. 29A, Municipiul Craiova, ju-
deþul Dolj. Publicul este invitat sã
transmitã observaþii asupra docu-
mentelor expuse disponibile pe
www.primariacraiova.ro secþiunea
Informaþii utile- Urbanism pânã la
data de 05.06.2017 la sediul Pri-
mariei Municipiului Craiova, str.
A.I. Cuza nr.7.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere decomandate Cra-
iova toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.

INFORMARE. Aceastã informare este efec-
tuatã de comuna Urzicuþa, str.Calea Craiovei,
nr.40, telefon: 0251/ 317.619, ce intenþioneazã sã
solicite de la ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE
APÃ JIU, aviz de gospodãrire a apelor, pentru
realizarea lucrãrilor „ SISTEM DE CANALIZA-
RE MENAJERÃ ÎN COMUNA URZICUÞA,
JUDEÞUL DOLJ”, amplasate în comuna Urzi-
cuþa, sat Urzicuþa, judeþul Dolj.

Aceastã investiþie este NOUÃ.
Ca rezultat al procesului de producþie vor rezulta

permanent, urmãtoarele ape uzate:
APE MENAJERE EPURATE, ce se vor evacua

în parcul Boboia, dupã ce au fost epurate prin EPU-
RARE BIOLOGICÃ.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu pre-
vederile legii apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii su-
plimentare cu privire la solicitarea avizului de gos-
podãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului
sau la dl. Petrean Petre, telefon: 0731/ 016.642, dupã
data de 10 mai 2017.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)

funcþii publice de execuþie  respectiv:
a)-denumire funcþie publicã – inspector, cls I, grad Debutant în cadrul Comp.

Statisticã;
b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-probã scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr. 24, în data de

09.06.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine in maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5
zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
necesare exercitãrii funcþiei publice

-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei

funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la tel 0251231424 int 107.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii publice de execuþie  respectiv:

a)-denumire funcþie publicã – inspector, cls I, grad Asistent în cadrul Comp.
Administrare ºi evidenþa domeniului public ºi privat;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de

09.06.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primã-

riei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5
zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul construcþiilor

-condiþia minima de vechime în specialitatea studiilor – 1 an
-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la
tel 0251231424 int 107.

Vând casã comuna
Calopãr( sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci
, pãtul, magazie, te-
ren 2000 mp. Tele-
fon: 0735/ 923.982;
0351/ 410.383.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând pãtuþ copil, boi-
ler cu 5 fumuri, aparat
medical- masaj. Tele-
fon: 0721/ 322.430.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/ 186.100
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotinetã
nichelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie , polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã . Telefon:
0251/427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 5 mai 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:

ANUNT

        Primãria comunei Rast, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea unui post personal contractual
în cadrul Compartimentului administrativ gospodãresc de:

1.)  1 Muncitor calificat
Condiþii de participare :
- studii liceale, profilul mecanic;
- vechime minimum 5 ani;
- permis de conducere categoria B, C, B+E, C+E.

       Concursul se organizeazã în intervalul 05.06.-
08.06.2017 la sediul primãriei Rast,

        Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data publicãrii în ziar, la
Primãria Rast (05.05.2017 - data publicãrii).

       Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la
telefon:0251/324001.

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

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. 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
fontã 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 meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese Da-
cia noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 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
vârsta de 7 ani. Te-
lefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã, Braz-
dã, etaj 3, cu apar-
tament decomandat
Brazdã, G7, etaj 1-3.
Exclus agenþii. Tele-
fon: 0722/646.769.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru priete-
nie cãsãtorie peste 50
ani. Telefon: 0732/128.
320; 0351/181.202.

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

PIERDERI
SC EDYMAR
COMPUTER SER-
VICE SRL, J16/817/
2004, CUI 16363657
declarã pierdute cer-
tificatele constatatoa-
re de autorizare pen-
tru punctele de lucru
din Craiova, str. Popa
ªapcã, str. Toporaºi
nr.32 ºi halã Piaþa
Craioviþa Nouã. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Colocatarii Bl.13,
sc. 2, Valea Roºie
regretã decesul
doamnei BICÃ
IACOB MARIANA
ºi  t ransmi t  fa -
m i l i e i  s i n c e r e
condoleanþe!

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova ºi-a adjudecat fãrã
probleme derby-ul optimilor de fi-
nalã din Cupa României, trecând
cu 24-19, miercuri searã, în de-
plasare, de HC Zalãu. Duelul locu-
rilor 3 ºi 4 în recent încheiata edi-
þie a Ligii Naþionale a debutat mai
bine pentru medaliata cu bronz,
gazdele distanþându-se la 5-2, în
minutul 7. Alb-albastrele n-au dat
semne de panicã ºi au revenit pe
tabelã, cinci minute mai târziu, 7-
7, pentru ca mai apoi sã reuºeascã

HANDBAL (F)

Deºi se anunþa un meci infernal,

Craiova s-a impus clar la Zalãu,Craiova s-a impus clar la Zalãu,Craiova s-a impus clar la Zalãu,Craiova s-a impus clar la Zalãu,Craiova s-a impus clar la Zalãu,
avansând în sferturile Cupeiavansând în sferturile Cupeiavansând în sferturile Cupeiavansând în sferturile Cupeiavansând în sferturile Cupei

Adversara pentru un loc în “final-four” va fi aflatã astãzi

sã treacã ºi în avantaj, 9-8 (16’).
La rându-le, sãlãjencele lui Gheor-
ghe Tadici au egalat la 10, în mi-
nutul 19, însã de aici încolo Cra-
iova a închis poarta timp de un sfert
de orã, perioadã în care a evadat
la ºase “lungimi”, dupã ce la pau-
zã înregistrase un avans de patru.

De la acel 16-10 (34’), forma-
þia pregãtitã de Bogdan Burcea nu
a mai forþat, însã nici nu a permis
oponentei sã se apropie periculos.

Într-un meci în care golghetera

campionatului, Cristina Zamfir, ºi-
a fãcut din nou de cap (10 goluri),
SCM-ul a punctat ºi prin goalkee-
per-ul Iulia Dumanska (1). Restul
reuºitelor au fost semnate de An-
dreea Ianaºi (5), Valentina Ardean-
Elisei (3), Jelena Nikolic (2), Lau-
risa Landre (1), Ana-Maria Apipie
(1) ºi Daniela Bãbeanu (1). Au mai
jucat: Florentina Stanciu, Mirela
Paºca – Jelena Trifunovic, Car-
men ªelaru, Yaroslava Burlachen-
ko, Iulia Zaremba.

În sferturi erau deja calificate,
direct, dupã tragerea la sorþi,
HCM Râmnicu-Vâlcea ºi Unirea
Slobozia. Alte patru echipe califi-
cate au fost stabilite asearã, oda-
tã cu disputarea partidelor CS
Minaur Baia Mare (liga a II-a) –
CSM Roman, HC Dunãrea Brãila
– CS Mãgura Cisnãdie, CS Rapid
USL Metrou Bucureºti (liga a II-

a) – CSU Danubius Galaþi, ASC
Corona 2010 Braºov – CSM
Bistriþa, în vreme tabloul se va
completa în 11 mai, cu învingã-
toarea din disputa CSM Bucuresti
– “U” Cluj-Napoca.

Cum am notat deja, tragerea la
sorþi a sferturilor de finalã va avea
loc astãzi (ora 13:00), la sediul
Federaþiei Române de Handbal.

Dupã ce în precedentele meciuri, pe “Louis II”,
se dovedise infailibilã contra unor echipe precum
Manchester City ºi Borussia Dortmund, AS Mona-
co, n-a mai putut emite pretenþii ºi în faþa redutabilei
Juventus Torino, cedând cu 0-2, miercuri searã, la
Monte Carlo.

Puºtiul-minune al echipei din Principat, Kylian
Mbappe, a avut prima mare ocazie, însã legendarul
Buffon a fost atent. Tot goalkeeper-ul lui Juve s-a
remarcat ºi la reluarea lui Falcao, iar ratãrile s-au rãz-
bunat. Higuain (29) a înscris cu un ºut puternic dupã
o acþiune spectaculoasã în care Dybala ºi Dani Alves
au pasat cu cãlcâiul.

Olandezii de la Ajax au fãcut un
pas uriaº cãtre ultimul act al UEFA
Europa League, dupã ce au trecut
clar de Lyon, cu 4-1, miercuri sea-
rã, la Amsterdam.

Cu o echipã extrem de tânãrã
(medie de vârstã de 22 de ani ºi 137
zile), amfitrionii au început cu des-
tul trac, iar francezii au trecut pe
lângã gol, în minutul 10, atunci când
Mathieu Valbuena a avut o ºansã
mare de a înscrie.

La prima oportunitate mai impor-
tantã, batavii au deschis scorul prin
burkinavezul Bertrand Traore (25),
pentru ca puºtiul danez Kasper Dol-
berg (34) sã înscrie ºi el pentru olan-
dezi, pânã la pauzã. Putea sã fie chiar
3-0, dacã Anthony Lopes nu salva
în faþa neamþului Amin Younes.

În repriza secundã, Lyon nu ºi-a
rezolvat problemele din defensivã, iar
Younes (49) n-a mai ratat, cu toatã
opoziþia lui Nicholas N’Koulou.

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TUR

Monaco – pusã la respect de Juve. Higuain, killer-ul de serviciu
Monegascii au fost aproape de ega-

lare în debutul reprizei secunde, însã
Falcao nu l-a putut învinge nici el pe
Buffon.

Scenariul din prima parte s-a repe-
tat dupã aproape o orã de joc – centra-
re Dani Alves ºi Higuain (59) ºi-a tre-
cut în cont “dubla”.

Rezerva Germain nu a reuºit sã re-
ducã din handicap pe final, iar Juve
este cu un picior ºi jumãtate într-o
nouã finalã a celei mai importante com-
petiþii inter-cluburi, dupã cea pierdutã
acum doi ani în faþa Barcelonei (1-3).
Juve poate reedita, în 3 iunie, la Car-
diff,  finala din 1998 cu Real Madrid
(1-0 pentru spanioli), care s-a impus
marþi, în turul celeilalte semifinale, cu
3-0, contra lui Atletico Madrid, dupã

un hat-trick al lui Cristiano Ronaldo (10, 73, 86).
Manºele secunde ale celor douã partide vor avea

loc sãptãmâna viitoare, în 9 ºi 10 mai.
Iatã cele douã distribuþii care s-au întrecut pe

“Louis II”:
AS Monaco: Subasic – Dirar, Glik, Jemerson, Si-

dibe – Bakayoko (Moutinho 67), Fabinho – B. Silva
(A. Toure 81), Mbappe, Lemar (Germain 67) – Fal-
cao. Antrenor: Leonardoo Jardim.

Juventus: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex
Sandro – Pjanic (Lemina 89), Marcihisio (Rincon 81),
– Dani Alves, Dybala, Mandzukic – Higuain (Cuadra-
do 77). Massimiliano Allegri.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE – PRIMA MANªÃ

Ajax, un succes de-a dreptul spectaculos
Valbuena (66) a reuºit apoi sã re-

ducã din diferenþã, iar finalul a fost
unul pe contre, cu ocazii de ambele
pãrþi. De marcat însã a mai fãcut-o
însã doar Ajax, prin acelaºi Traore,
iar echipa din Amsterdam vede des-
luºit “Friends Arena” din Solna (Su-
edia), acolo unde, în 24 aprilie, va
avea loc ultimul act.

Ajax: Onana – Tete, Sanchez, De
Ligt, Riedewald – Klaassen, Schone
(van de Beek 71), Zyiech – Traore,
Dolberg (Neres 88), Younes (J. Klui-
vert 79). Antrenor: Peter Bosz.

Lyon: Lopes – Jallet (Rafael 69),
N’Koulou, Diakhaby, Morel – Tou-
sart (Ghezzal 58), Gonalons – Cor-
net (Lacazette 76), Tolisso, Valbu-
ena – Fekir. Antrenor: Bruno Ge-
nesio.

Cealaltã semifinalã a plecat la drum
asearã,  când Celta Vigo a primit vi-
zita lui Manchester United.

Meciurile revanºã vor fi în 11 iunie.

Astãzi, ora 18:00: CSO FILIAªI – FC Voluntari II (Stadion “Chimia” – Iºalniþa);
Mâine, ora 18:00: SCM Piteºti – CS “U” CRAIOVA II, FC Aninoasa – Concordia

Chiajna II, FCSB II – Atletic Bradu, FCM Alexandria – CS Mioveni II, Sporting Roºiori
– Flacãra Moreni, CS Podari – ACS ªirineasa 0-3 la “masa verde” (clasamentul inclu-
de acest rezultat), dupã ce formaþia doljeanã s-a retras din campionat. Urban Titu stã.

Clasament
1. Piteºti 62 9. Roºiori* 32
2. Moreni* 37 10. FILIAªI* 31
3. Voluntari II* 37 11. Mioveni II* 31
4. Bradu* 35 12. CRAIOVA II 30
5. Aninoasa 34 13. ªirineasa 23
6. FCSB II* 34 14. Titu 17
7. Chiajna II 33 15. PODARI 13
8. Alexandria* 32
* - un joc mai puþin (23 cu 24).

DIGI SPORT 1
15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CS

Mioveni – Academica Clinceni /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – ACS Poli Timiºoara, Con-
cordia Chiajna – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Praga, în Cehia / 16:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Rabat, în Maroc / 22:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla
– Real Sociedad.

DIGI SPORT 3
19:00 – ATLETISM – Etapã de

“Diamond League”, la Doha, în Qa-
tar / 21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Saint-Etienne – Bordeaux.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 26-A

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
gue: Charleroi – Bruges.

DOLCE SPORT 1
15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CS

Mioveni – Academica Clinceni /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – ACS Poli Timiºoara, Con-
cordia Chiajna – ASA Tg. Mureº /
2:30 – BASCHET NBA.

DOLCE SPORT 2
12:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Istanbul, în Turcia / 22:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sevilla – Real
Sociedad.

EUROSPORT 1
10:00, 10:45, 11:45, 14:00, 15:00,

16:00 – MOTOCICLISM – Campio-
natul Mondial, etapa din Spania: an-
trenamente Moto 3, Moto GP, Moto
2 / 17:00 – CICLISM – Turul Italiei /

20:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Estoril, în Potugalia / 22:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: West
Ham – Tottenham.

EUROSPORT 2
12:00 – FOTBAL (F) – Campiona-

tul European, în Cehia: Cehia – Spa-
nia / 15:00, 16:45 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Estoril, în Potugalia / 21:30
– FOTBAL Germania: FC Koln –
Werder Bremen.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-

luntari – ACS Poli Timiºoara / 21:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Char-
leroi – Bruges.
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1. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
2. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
3. Dinamo 8 4 3 1 11-7 36
4. CFR Cluj 8 3 2 3 8-10 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a IX-a
FC Voluntari  – ACS Poli ,  astãzi ,  ora 18

Chiajna – ASA, astãzi ,  ora 20.30
FC Botoºani  – Gaz Metan,  duminicã,  ora 13.30

CSMP Iaºi  – Pandurii ,  luni,  ora 18

7. CSMP Iaºi 8 4 4 0 8-2 31
8. Gaz Metan 8 2 4 2 8-7 30
9. Voluntari 8 3 3 2 10-9 27
10. Botoºani 8 2 4 2 10-7 26
11. ACS Poli 8 4 3 1 8-4 22
12. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
13. Chiajna 8 0 4 4 4-10 17
14. ASA 8 1 4 3 3-7 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – etapa a IX-a
CFR Cluj – Dinamo, sâmbãtã,  ora 21.15

„U” Craiova – Viitorul,  duminicã, ora 21.15
Astra – FCSB, luni ,  ora 20.30

Acuzaþi de dinamoviºti cã „au
stat caprã” în faþa FCSB, cei de la
Universitatea Craiova îºi impun sã
demonstreze contrariul în ultima
etapã, când au meci cu echipa lui
Reghecampf. „Avem douã obiec-
tive în acest final de campionat: sã
batem FCSB ºi sã ne calificãm în
finala Cupei României” a spus
Marcel Popescu. FCSB este sin-
gura echipã din play-off cãreia ol-
tenii nu i-au luat niciun punct în
meciurile directe din acest sezon.
Pe reþelele de socializare, fanii îi
îndeamnã pe cei de la Universita-
tea sã nu mizeze pe cel mai bun
„11” în meciul cu Viitorul, deoare-
ce este cel mai puþin important din
ultimele 3 rãmase din acest sezon,
dar ºi prin prisma rivalitãþii cu Di-
namo ºi FCSB, care ar profita de
pe urma unui eºec al echipei lui
Hagi. „Sã jucãm cu rezervele me-
ciul cu Viitorul, nu avem nicio ri-
valitate cu ei. Nu sacrificaþi obiec-
tivele echipei pentru a apãra inte-
resele altora!” sunt îndemnurile
fanilor din Bãnie.

Unii dintre suporterii olteni com-
parã situaþia de acum cu cea din
2002, când un „Ion Oblemenco”
arhiplin susþinea adversara Univer-
sitãþii din ultima etapã, FC Naþio-
nal, pentru a lua titlul în detrimen-
tul lui Dinamo. Dar cum Gigi Ne-
þoiu era patron în Bãnie ºi deja
aproape întreaga echipã a Craiovei

Oficialii clubului din Bãnie au anunþat cã obiectivele
principale în acest final de sezon sunt calificarea în

finala Cupei României ºi un succes în derby-ul cu FCSB

Selecþionerul României, Chris-
toph Daum, caracterizeazã infras-
tructura sportivã din România ca
fiind „un dezastru”, el explicând cã
dincolo de aceastã problemã, fot-
balul românesc are de suferit la
captiolul performanþã ºi prin pris-
ma faptului cã puþin cluburi din
Liga 1 investesc cu adevãrat în
centre de copii ºi juniori sau acade-
mii. Christoph Daum a declarat ieri
la Cluj cã infrastructura sportivã

semnase deja pentru Dinamo, alb-
albaºtrii câºtigau acel meci cu 2-1
ºi trimiteau titlul în „Groapã”, îm-
potriva dorinþei celor 30.000 de
olteni, care ºi-au huiduit propria
echipã.

Strategia juveþilor pentru ultime-
le douã meciuri poate fi influenþatã
ºi de jignirile cu care l-a „gratulat”
Gigi Becali pe finanþatorul Craiovei,
Mihai Rotaru, respectiv „jigodie”,
„dobitoc”, „gãinã” sau „mârþoagã”,
dupã ce clubul lui Becali fusese ata-
cat într-un program de meci emis
de suporteri. E greu de presupus
cã de aceastã datã Gigi Becali va
mai apela la „valizã” pentru a-i mo-
tiva pe olteni, deºi dupã eºecul cu
Dinamo îºi exprima speranþa cã
Universitatea o va încurca pe Viito-
rul, deoarece „Craiova se luptã pen-
tru locul 3”. Numai cã dupã meciul
CFR – Dinamo, programat sâmbã-
tã, oltenii ar putea sã nu mai aibã
nici mãcar ºanse matematice la ul-
tima treaptã a podiumului.

Rapid ºi FC Naþional
au pierdut titlul în Bãnie

Înainte de FC Naþional, o altã
echipã a pierdut un titlu în Bãnie.
În 1998, Rapidul venea la Craiova
convinsã cã Universitatea nu va
opune o rezistenþã serioasã, deoa-
rece juveþii îºi asigurau participa-
rea în cupele europene dacã giu-
leºtenii câºtigau campionatul, fiind-

cã peste câteva zile cele douã echi-
pe jucau ºi finala Cupa României.
Atunci, ªtiinþa a fost ruptã-n douã.
O parte dintre alb-albaºtri, în frunte
cu Ionel Ganea, care reuºea o du-
blã, a jucat pentru Steaua, în timp
ce restul erau mai „liniºtiþi”, inclu-
siv Ionuþ Luþu, care a ratat ºi un
penalty. Paradoxal, Ganea avea sã
ajungã apoi chiar la Rapid, cãreia
îi „suflase” titlul, iar Luþu a jucat
pentru Steaua. Rapidul pierdea ti-
tlul, în favoarea Stelei, dar câºtiga
apoi Cupa României, singura care
a pierdut din toatã „afacerea” fiind
Universitatea Craiova, care a rãmas
ºi fãrã Cupa României ºi nici nu s-
a calificat în cupele europene.

A fost scandal ºi între
Craiova ºi Viitorul

Cu Viitorul, Craiova are o riva-
litate sportivã doar la nivelul Acade-
miilor de juniori. Astfel, în Liga
Elitelor, Craiova, Dinamo ºi Viito-
rul ocupã podiumul atât la undeer
17, cât ºi la under 19. Totuºi, un
conflict între olteni ºi Viitorul a avut
loc în meciul direct de la Ovidiu,

în returul sezonului regulat. La fi-
nal, Hagi l-a agresat pe cãpitanul
de atunci al Craiovei, Bogdan Vã-
tãjelu, iar Rambe a intervenit, brus-
cându-l pe „Rege”, de aici iscân-
du-se un scandal, în urma cãruia
suspendãri de mai multe etape au
primit Rambe, Râmniceanu ºi So-
rin Rãdoi, ultimii de la echipa lui
Hagi. Rambe ºi Vãtãjelu nu se mai
regãsesc acum în lotul ªtiinþei.

Daum: „Doar Hagi, Craiova
ºi Dinamo se intereseazã de tineri”

din România este „un dezastru”, el
explicând faptul cã dincolo de con-
struirea de arene, echipele au ne-
voie ºi de baze de antrenament
dotate corespunzãtor. „Câteodatã
este un dezastru.  Când vezi în ce
condiþii lucreazã unele cluburi…
sunt câteva locuri bune, existã Are-
na Naþionalã, CFR Cluj are o bazã
acceptabilã, la Piteºti este ok, se
construiesc noi arene pentru Euro
2021 pentru cã este necesar un

mediu în care oamenii sã îºi do-
reascã sã vinã. Este de asemenea
important sã ai ºi terenuri bune
pentru antrenament, pentru cã pro-
blema generalã în sport þine de fap-
tul cã este necesarã infrastructurã
bunã ºi susþinere chiar ºi din par-
tea politicã”, a declarat Daum. Se-
lecþionerul a mai spus cã o altã pro-
blemã a fotbalului românesc þine
ºi de modul în care echipele din
Liga 1 se raporteazã la rolul cen-

trelor de copii ºi juniori: „Hagi
a construit o academie, dar
este prea puþin. Dacã mã în-
trebaþi pe mine, fiecare club
trebuie sã aibã o academie cu
o certificare. Sunt puþine clu-
buri care au astfel de acade-
mii tratate în mod corect ºi nu
doar pe hârtie. Dacã te uiþi la
cei care chiar sunt interesaþi
de cei tineri, îi vezi doar pe
Hagi ºi puþin la Craiova ºi Di-
namo. Viitorul României este
tineretul, indiferent de dome-
niu ºi ºi în viitor trebuie sã ne
pese de tineri ºi sã aducem
toatã lumea în proiect, nu doar
privaþii”, a mai spus Daum.
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