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Vizita la Berlin a unui nou
preºedinte francez, abia insta-
lat la Palatul Elysee, practic în
prima zi de mandat a acestu-
ia, a devenit un ritual. Felici-
tat încã din seara zilei de 7 mai
a.c., de cancelarul german,
Emmanuel Macron s-a depla-
sat, ieri dupã-amiazã, în pre-
mierã, ca preºedinte al Fran-
þei, la Berlin, pentru o discu-
þie tete-a-tete, o conferinþã de
presã comunã, ºi un dineu ofi-
cial. Identic au procedat, în
timp, ºi Francois Hollande, în
2012, ºi Nicolas Sarkozy, în
2007, ceea ce înseamnã cã
rendez-vous-ul instituit a de-
venit un ritual republican.
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- Eu, Popescule, n-am încredere
nici în leacurile bãbeºti ºi nici în
politicieni.
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Un doljean de 30 de ani, din co-
muna Desa, arestat preventiv în
iulie 2016 dupã ce a bãtut un lo-
calnic în vârstã de 50 de ani, vic-
tima decedând la domiciliu, a fost
condamnat de magistraþii Tribu-
nalului Dolj la 6 ani de închisoa-
re cu executare pentru loviri sau
vãtãmãri cauzatoare de moarte.
În plus, judecãtorii au stabilit ca
inculpatul sã achite rudelor vic-
timei 226.000 lei (echivalentul a
50.000 euro) daune morale. Ho-
tãrârea nu este definitive…

Consiliul Judeþean Dolj ºi Cen-
trul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj au organizat, ieri, evenimen-
tul „Dolju-n bucate”, în colabora-
re cu Universitatea din Craiova, la
Casa Universitarilor. În sprijinul
acþiunii au venit Facultãþile de Li-
tere ºi Horticulturã, dar ºi comu-
nitãþilor din Bârca, Dãbuleni, Ca-
lafat, Ghidici, Izvoare, Giurgiþa,
Greceºti; Forumul de Prietenie
Româno – Macedonean din Bãi-
leºti ºi Asociaþia Vlahilor din Bul-
garia. Graþie studenþilor ºi mas-
teranzilor de la Litere ºi Horticul-
turã, tineri care îºi au rãdãcinile
sau locuiesc în alte judeþe ale re-
giunii Olteniei, bucate alese au
putut fi admirate ºi, ulterior, de-
gustate de cei prezenþi. Portul po-
pular oltenesc, jocurile ºi cântece-
le tradiþionale au dat culoare, dacã
mai era necesar, manifestãrii.77777 CU
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Gheorghe ªtefan,

condamnat la opt

ani ºi douã luni

de închisoare

în dosarul Poºta

Românã
Magistraþii Tribunalului

Bucureºti l-au condamnat,
ieri, pe fostul primar al
municipiului Piatra-Neamþ,
Gheorghe ªtefan, la o pedepa-
sã finalã de 8 ani ºi douã luni
de închisoare în dosarul Poºta
Românã în care este acuzat de
trafic de influenþã, spãlare de
bani ºi abuz în serviciu,
decizia putând fi atacatã cu
apel. Totodatã, instanþa a
dispus confiscarea specialã a
sumei de 422.138,07 lei ºi a
35.306 de euro. Gheorghe
ªtefan, doi foºti ºefi din Poºta
Românã ºi doi adminstratori
au fost trimiºi, pe 3 martie
2017, în judecatã, de cãtre
procurorii DNA, în al optulea
dosar “Poºta Românã”, pentru
infracþiuni de trafic de influ-
enþã, spãlare de bani ºi abuz
în serviciu. Prejudiciul se
ridicã la 2,2 milioane lei. În al
optulea dosar Poºta Românã,
Gheorghe ªtefan, zis ºi Pi-
nalti, a fost trimis în judecatã,
în stare de libertate, cu privire
la sãvârºirea infracþiunii de
trafic de influenþã. La mo-
mentul faptei, acesta era
primarul oraºului Piatra
Neamþ. ªi fostul director al
sucursalei „Fabrica de Tim-
bre” din cadrul Companiei
Naþionale Poºta Românã
S.A.(C.N.P.R.), Cosmin
Mihãilescu, este cercetat
pentru abuz în serviciu cu
consecinþe deosebit de grave ºi
în formã continuatã. În
acelaºi dosar mai sunt anche-
taþi: omul de afaceri Constan-
tinof Marian, Chebac Mihai-
la data faptei director al
Direcþiei dezvoltare din cadrul
C.N.P.R ºi Dorin Firuti, la
data faptei administrator al
S.C. Romkuvert S.R.L.
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Un ritual: Macron la Berlin!Un ritual: Macron la Berlin!Un ritual: Macron la Berlin!Un ritual: Macron la Berlin!Un ritual: Macron la Berlin!
MIRCEA CANÞÃR

Vizita la Berlin a unui nou
preºedinte francez, abia insta-
lat la Palatul Elysee, practic în
prima zi de mandat a acestuia, a
devenit un ritual. Felicitat încã
din seara zilei de 7 mai a.c., de
cancelarul german, Emmanuel
Macron s-a deplasat, ieri dupã-
amiazã, în premierã, ca preºe-
dinte al Franþei, la Berlin, pen-
tru o discuþie tete-a-tete, o con-
ferinþã de presã comunã, ºi un
dineu oficial. Identic au proce-
dat, în timp, ºi Francois Hollan-
de, în 2012, ºi Nicolas Sarkozy,
în 2007, ceea ce înseamnã cã
rendez-vous-ul instituit a deve-
nit un ritual republican. De fapt,
ziua de ieri urma sã debuteze
cu nominalizarea noului prim-
ministru, din tabãra politicã republicanã, rãzbã-
tând numele lui Edouard Philippe, deputat ºi pri-
mar de Havre, în vârstã de 46 de ani, „juppe-ist”,
o vreme militant PS, diplomat ENA ºi în ºtiinþe
politice. Anunþul oficial a fost amânat pânã la
ora 15:30 (la Bucureºti). La Matignon, echipa pre-
mierului socialist Bernard Cazeneuve, cu „baga-
jele fãcute”, a fost toatã ziua în asºteptare pen-
tru predarea de rutinã cãtre noi locatari. La ora
17 (la Bucureºti) Edouard Philippe, 46 de ani, a
preluat ºtafeta la Matignon. Fost, între altele, cro-
nicar pentru “Liberation”, la 18 ianuarie a.c. scria:
“Cine este Macron? Pentru câþiva, impresionaþi
de puterea sa de seducþie ºi retorica reformistã,
el pare fiul natural al lui Kennedy ºi francezului
Mendes. Primul avea carismã al doilea principii.
Pentru alþii el va fi Brutus, fiul adoptiv al lui Ce-
zar”. Interesantã, de-a dreptul, este evoluþia re-
laþiilor franco-germane, consolidate considera-
bil, pe mandatele de cancelar ale Angelei Merkel,

Salariaþii din toate judeþele þãrii,
care protesteazã, susþin cã proiec-
tul legii salarizãrii duce la tãieri de
lefuri ºi cer Ministerului Finanþelor
Publice ºi Guvernului „revizuirea
grilelor de salarizare din proiectul
legii, astfel încât sã fie reflectatã
complexitatea ºi importanþa activi-
tãþii Ministerului Finanþelor Publice
ºi unitãþilor subordonate (ANAF,
direcþii generale regionale ale finan-
þelor publice etc.)”, potrivit comu-
nicatului transmis.

FNSF avertizeazã cã acþiunile de
protest generate de tãierea salariilor
au fost declanºate de salariaþi ºi se
pot întinde pe o perioadã nedetermi-
natã de timp, ceea ce poate duce la
blocarea activitãþii de colectare ºi a
activitãþilor de relaþii cu publicul. „În
loc ca Guvernul României sã plãteas-
cã 35.000 de consulanþi fiscali nou
angajaþi, cu salarii de 10.000 lei, du-
blu faþã de un salariat al sistemului
Ministerului Finanþelor Publice, mai

care însumeazã... 12 ani, þintit fiind acum un al
patrulea mandat. Atlantistã, iniþial, susþinãtoare
a intervenþiei americane în Irak, prea puþin pro-
europeanã, la început, va converti, treptat-trep-
tat, convingerile sale liberale în  deplina colabo-
rare franco germanã, aºa cum recomandase Jac-
ques Chirac, în noiembrie 2005 cancelarului ger-
man. Pânã se va ajunge la ora „Merkozy”, va
trece timp, surmontate fiind destule asperitãþi.
La un moment dat, descumpãnitã de-a dreptul
de comportarea lui Nicolas Sarkozy, acesta ener-
vat contra ministrului german de finanþe, Peer
Steinbruck, care criticase mãsurile guvernului
francez, Angela Merkel a oferit omologului sãu
francez filme cu Louis de Funes. În timpul crizei
economice, Angela Merkel ºi Nicolas Sarkozy s-
au aflat în prima linie pentru limitarea perturbãri-
lor din zona euro, au impus noi reguli europene
prin Pactul european de stabilitate. ªi cu Fran-
cois Hollande, candidat socialist, care fãgãduise

o reorientare a Europei contra
politicilor de austeritate, Ange-
la Merkel va întâmpina unele di-
ficultãþi majore. Mai întâi cã,
încã din timpul campaniei, refu-
zase sã îl primeascã la Berlin,
susþinerea sa îndreptându-se
oficial cãtre... Nicolas Sarkozy.
La 15 mai 2012 ea îºi va întâlni
pentru prima datã noul interlo-
cutor. Începutul nu a fost pro-
miþãtor, fiindcã avionul cu care
s-a deplasat Francois Hollande,
la Berlin, a fost lovit de un ful-
ger ºi a trebuit sã se întoarcã la
Paris. Reechilibrarea relaþiilor
franco-germane, care apare în
Europa ca directoare, va legiti-
ma autoritatea Angelei Merkel.
Chiar dacã Italia ºi Spania vor

încerca iniþial sã obþinã concesii. În cele din urmã,
Francois Hollande renunþã, la ceea ce intenþio-
na, ratificã Pactul de stabilitate, acceptã limita de
3% deficit. Relaþia personalã între Merkel ºi Hol-
lande se va destinde dintr-o datã ºi impresia de
bunã colaborare va deveni dominantã. Mai ales
cã evenimente nu uºor de gestionat, precum aten-
tatele de la Paris din ianuarie 2015, criza ucrainia-
nã, care a impus negocieri dure cu Vladimir Pu-
tin, la Minsk, ºi nu numai, ºi finalmente douã
acorduri încheiate, apoi riscul ieºirii Greciei din
zona euro, criza refugiaþilor, au cerut eforturi mari,
deºi la sfârºitul mandatului lui Hollande, între
Franþa ºi Germania dezechilibrele rãmân eviden-
te. Angela Merkel este la ora de faþã ceea ce se
ºtie, principalul lider european, a salutat, cum
spuneam, alegerea lui Emmanuel Macron, în care
are totalã încredere, doreºte redinamizarea pro-
iectului european, probând mai întâi deschidere,
apoi abordarea chestiunilor dificile.

Protest la Finanþe ºi în vãmi, din cauza proiectului salarizãrii unitare
Aproximativ 22.000 de salariaþi ai sistemului

instituþional al Ministerului Finanþelor Publice
au participat ieri, la un protest spontan, ca

reacþie la proiectul legii salarizãrii. Administra-
þiile Fiscale din þarã au fost blocate. Angajaþii

nu sunt de acord cu diferenþele salariale:
“Vrem o grilã de salarizare unicã”. Salariaþii
sistemului vamal s-au solidarizat cu angajaþii

din direcþiile regionale ale finanþelor publice ºi
de la ora 10:00 au declanºat o acþiune de

protest sub forma „excesului de zel” prin care
controlul efectuat la frontierã nu se va mai face
selectiv, potrivit analizei de risc. Ca rãspuns,

Ministerul Muncii a transmis cã vor fi afectate
doar salariile personalului din conducere, care

“sunt în prezent foarte mari”.

bine ar plãti decent cei 25.000 de sa-
lariaþi responsabili cu colectarea ve-
niturilor statului, fiind o investiþie mai
realistã, corectã ºi cu efecte în timp,
care ar duce la atragerea ºi pãstrarea
personalului bine pregãtit, care sã
poatã face faþã noilor cerinþe în im-
plementarea politicii fiscale”, se mai
aratã în comunicat.

FNSF precizeazã cã salariaþii din
Ministerul Finanþelor Publice ºi uni-
tãþile subordonate nu beneficiazã de
sporuri, bonusuri sau alte venituri
suplimentare, fiind incompatibili cu
orice altã funcþie care poate aduce
venituri suplimentare. “Oamenii
sunt nemulþumiþi de proiectul legii
salarizãrii ºi au declanºat un protest
spontan în toatã þara. Sunt persoa-
ne cu pregãtire economicã, care ºi-
au fãcut calculul ºi au constatat cã
li se diminueazã veniturile. Salariile
scad, în medie, cu 10-35%. Celor care
au funcþii de conducere ºi au salarii
mai mari le scad mai mult. Sunt ºi

unii cãrora nu le scad salariile. Am
avut o întâlnire cu cei din conduce-
rea ANAF ºi le-am trimis propuneri-
le noastre. Dar, nu s-a întâmplat ni-
mic ºi oamenii au senzaþia cã sunt
pãcãliþi”, a declarat Vasile Marica,
liderul Alianþei Nationale a Sindica-
telor Bugetarilor “SED LEX”. Con-
form acestuia, salariul mediu net în
cadrul instituþiilor sistemului insti-
tuþional al Ministerului Finanþelor
Publice este 2200 de lei.

Ca rãspuns la greva spontanã a
angajaþilor din Finanþe, Ministerul
Muncii a transmis, printr-un comu-
nicat de presã remis Mediafax, cã vor
fi afectate doar salariile personalu-
lui din conducere, care “sunt în pre-
zent foarte mari”. “Ministerul Mun-
cii a precizat, de la bun început, cã
vor creºte foarte mult salariile mici,
mai puþin cele mari ºi deloc cele deja
foarte mari. Astfel, în contextul gre-
vei angajaþilor din Finanþe, precizãm
cã salariile personalului de condu-

cere din aceastã zonã sunt, în pre-
zent, foarte mari, raportat la cele si-
milare din alte ministere. Spre exem-
plu, un director din Ministerul de
Finanþe are în prezent 14.129 lei,
dublã faþã de un director din alte
ministere. Conform noii legi, va avea
12.459 de lei. Salariile nu scad, însã,
în ceea ce priveºte personalul de
execuþie, în condiþiile în care în
agenþiile judeþene ale ANAF existã
deja salarii mari, între 4.300 ºi 6.300
de lei. În agenþii judeþene ale altor
ministere existã, în prezent, ºi sala-
rii mult mai mici, chiar ºi de 1.100 de
lei. Ori principiul legii salarizãrii
unitare este tocmai acela de a-i adu-
ce la nivel similar pe angajaþii care
presteazã aceeaºi muncã în institu-
þii diferite ale statului. Dar Parlamen-
tul României este cel care are ulti-
mul cuvânt de spus în privinþa Legii
salarizãrii unitare”, se aratã în co-
municatul biroului de presã al Mi-
nisterului Muncii.
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Sistemul de parcare cu platã prin SMS,
atât de aºteptat de craioveni, va fi lansat doar
atunci când va fi gata ºi regulamentul de ri-
dicare a maºinilor parcate neregulamentar.
Reprezentanþii municipalitãþii au recunoscut
cã au întârziat puþin ambele demersuri, pen-
tru a le putea corela între ele. „Ne-am dat
seama, din discuþiile pe care le-am avut cã,
va fi foarte greu de amendat cineva care a
parcat maºina ºi nu a respecta regulamentul
parcãrii cu platã, practic nu ºi-a plãtit par-
carea. ªi atunci vrem sã le corelãm parca-
rea cu platã prin SMS cu regulamentul de
ridicare a maºinilor, ca amândouã sã iasã în
acelaºi timp”, a explicat primarul interimar
al Craiovei, Mihail Genoiu.
Se cautã operatorul pentru plata prin SMS

În acest moment, potrivit autoritãþilor lo-
cale, se aflã în lucru ambele operaþiuni. În
ceea ce priveºte parcarea cu platã, munici-

În judeþul Dolj, în anul 2010 a
fost diagnosticat un singur caz de
boala Lyme, la un copil în vârstã
de 6 ani, din Craiova, înþepat de
cãpuºe în luna septembrie, dia-
gnosticat, internat ºi tratat în Spi-
talul de Boli Infecþioase în noiem-
brie. Creºterea de trei ori, în 2010,
a incidenþei bolii Lyme în Româ-
nia, comparativ cu anul precedent,
a determinat introducerea de cãtre
CNSCBT Bucureºti a Fiºei de su-
praveghere a cazului de Boala
Lyme, pentru a obþine informaþii
epidemiologice care analizate sã
permitã o înþelegere mai corectã

La sfârºitul lunii iunie - începutul lui
iulie, vor fi operaþionale ºi parcarea cu
platã prin SMS, dar ºi ridicarea maºini-
lor pe întreaga zonã a oraºului Craiova.
Autoritãþile locale lucreazã în paralel la
aceste douã iniþiative, care au fost
cuplate ºi vor fi lansate împreunã pentru
a-ºi putea produce efectele în trafic.

palitatea a lansat procedura pentru alegerea
operatorului la care se va face plata prin
SMS. Aºa cum a fost votat de consilierii
municipali, sistemul de parcare cu platã pre-
supune ca ºoferul care intenþioneazã sã fo-
loseascã un loc de parcare cu platã sã achite
contravaloarea pentru acest serviciu, pe tim-
pul staþionãrii, prin intermediul unui SMS.
Mesajul va putea fi trimis la un numãr de
telefon care va fi afiºat pe panoul de acces
în parcare, care va fi semnalizat cu indica-
torul „Parcare cu Platã” ºi taxatã cu 2 lei pe
orã. Autoritãþile au anunþat cã, pentru înce-
put, locurile de parcare prin SMS se vor re-
gãsi în zona centralã a Craiovei, fiind în nu-
mãr de circa 130.

RAT Craiova va ridica maºinile
cu autoutilitare-platformã

Tot în lucru este ºi contractul de delegare
a activitãþii de ridicare a maºinilor, care s-a

încheiat cu RAT-ul. Potrivit autoritãþilor lo-
cale, societatea de transport se aflã în pro-
cedura de achiziþie a maºinilor cu care se va
efectua operaþiunea propriu-zisã de ridicare
a autovehiculelor, care vor fi depistate cã
sunt parcate neregulamentar. „Societatea de
transport a Craiovei se aflã, la ora aceasta,
în procedurã de a-ºi achiziþiona maºinile spe-
ciale pentru ridicarea autoturismelor. De data
aceasta, este nevoie sã fie alt tip de maºini,
iar RAT-ul le-a comandat deja”, a precizat
Genoiu. Potrivit acestuia, este nevoie de
maºini-platformã care sã nu mai permitã
tractarea autovehiculelor cu sprijinirea pe
asfalt, cum se admitea în vechea legislaþie,
ci sã fie ridicate cu totul de pe carosabil.

Autoritãþile se aºteaptã ca ºi parcarea
subteranã sã fie mai utilizatã

Dupã ce vor fi definitivate, cele douã
iniþiative vor fi cuplate ºi lansate împreu-

nã. Se estimeazã cã acest lucru se va în-
tâmpla la sfârºitul lunii iulie, cel mai târ-
ziu. În momentul în care parcarea cu pla-
tã prin SMS va fi funcþionalã, autoritãþile
se aºteaptã ca ºi parcarea subteranã din
zona teatrului, sã devinã o alternativã ºi
tot mai mulþi ºoferi sã se îndrepte spre
aceasta. „Parcarea subteranã creºte, ca ºi
grad de utilizare. Probabil cã atunci când
se va începe cu aceastã parcare cu platã,
va fi ºi mai mult utilizatã. Se apropie de
perioada de monitorizare, de asta am ºi
creat aceastã parcare cu platã, în zona
centralã pentru a îndemna cetãþenii Craio-
vei sã o foloseascã cât mai mult”, a mai
spus primarul interimar Mihail Genoiu. Un
avantaj al parcãrii subterane, punctat de
reprezentantul municipalitãþii, este carac-
terul practic, ºoferii putând sã intre ºi sã
iese comod din zona de parcare.

LAURA MOÞÎRLICHE

Atenþie la înþepãturile de cãpuºe!
Boala Lyme poate provoca paralizie

Odatã cu încãlzirea vremii, medicii din cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj avertizeazã asupra pericolului
pe care îl reprezintã înþepãturile de cãpuºe. În urmã cu
cinci ani, acestea au dat mari bãtãi de cap specialiºtilor
dupã ce mai mulþi doljeni au ajuns la spital în stare destul
de gravã, diagnosticaþi cu boala Lyme.

ºi recomandarea de mãsuri de sã-
nãtate publicã.

În anul 2011 au fost suspectate
opt persoane, dar diagnosticate
douã cazuri de boala Lyme. A fost
vorba de un copil  în vârstã de 5
ani, din Dioºti, înþepat de cãpuºe
în martie 2011, diagnosticat, inter-
nat  ºi tratat în Spitalul de Boli In-
fecþioase în aprilie 2011 ºi la o per-
soanã în vârstã de 52 ani, din Cra-
iova, înþepatã de cãpuºe în iunie
2011, diagnosticatã, internatã ºi
tratatã în Spitalul de Boli Infecþioa-
se în august 2011. În urmãtorul au
fost diagnosticate douã cazuri de

boala Lyme: la o persoanã în vâr-
stã de 54 ani, din Craiova, diagnos-
ticatã, internatã ºi tratatã în Spita-
lul de Boli Infecþioase în luna iu-
nie, ºi la o persoanã în vârstã de
33 ani, din Craiova, diagnosticatã,
internatã ºi tratatã în Spitalul de
Boli Infecþioase în iulie. În ultimii
patru ani (2013, 2014, 2015,
2016), în judeþul Dolj nu au fost
diagnosticate cazuri de boala Lyme.

În caz de înþepãturã,
vizita la medic este obligatorie

Specialiºtii îi avertizeazã pe cra-
ioveni ca în momentul în care pre-
zintã semnele unei muºcãturi de
cãpuºe sã se prezinte imediat la
medicul de familie pentru a primi
îngrijirile necesare. Chiar dacã nu
orice muºcãturã de cãpuºã presu-
pune contactarea bolii Lyme, ca-
drele medicale le recomandã dol-
jenilor sã fie prevãzãtori, pentru cã,
netratatã, afecþiunea se poate agra-
va. Sfatul este ca în maximum 48
de ore de la înþepãturã pacientul
sã se prezinte la doctor, întrucât,
depistatã mai repede, boala poate
fi vindecatã mai uºor. În schimb,
diagnosticatã târziu, afecþiunea
poate aduce complicaþii, iar trata-
mentul este lung ºi neplãcut.

Dacã pe piele sunt descoperite
cãpuºe, este foarte important, con-
form sfatului medicilor, ca pacien-
tul sã nu încerce sã le scoatã singur,
deoarece, de foarte multe ori, rãmân
pãrþi din corpul acestora mult mai
dificil de extras apoi. Pacientul tre-
buie sã se prezinte de urgenþã la
medic sau la serviciul de gardã, aco-
lo unde se va îndepãrta cãpuºa, se
va dezinfecta zona ºi se va recoman-
da tratamentul profilactic.

Boala atacã sistemul nervos
Cea mai periculoasã afecþiune

datã de muºcãtura de cãpuºã rã-
mâne boala Lyme. Aceasta poate
afecta pielea, încheieturile, siste-
mul nervos ºi alte sisteme sau or-
gane. Simptomele ºi gravitatea lor
pot varia de la o persoanã la alta.
De obicei, primele manifestãri ale
infecþiei apar la aproximativ o sãp-
tãmânã. Într-un prim stadiu se
manifestã cu febrã, erupþie cuta-
natã, o rãcealã sau afecþiuni uºoa-
re ale plãmânilor. În etapa urmã-
toare, care poatã sã aparã ºi la câ-
teva luni distanþã sau chiar la un
an, boala atacã sistemul nervos ºi
se poate ajunge la paralizie.

Afecþiunea are însã multe simp-
tome asemãnãtoare cu cele ale al-
tor boli, motiv pentru care este ºi
greu de depistat, mai ales în situa-
þia în care cel muºcat de cãpuºã
nu ºi-a dat seama de asta. De alt-
fel, boala este greu de diagnosti-
cat ºi dupã efectuarea analizelor.

Împreunã cu urticaria, persoana
infectatã poate avea simptome ase-
mãnãtoare celor ale gripei, ca um-
flarea ganglionilor limfatici, obosea-
lã, dureri de cap ºi dureri muscula-
re. Existã însã ºi cazuri în care
maladia prezintã aceleaºi simptome
ca ºi scleroza multiplã sau boala
Alzheimer. Specifice bolii sunt pe-
tele roºii pe piele, dar, uneori, este
posibil ca acestea sã nu aparã. Nu
degeaba Lyme este supranumitã ºi
„boala cu 1.000 de feþe”.

Pentru a preveni pe cât posibil
înþepãturile de cãpuºã, este reco-
mandatã folosirea spray-urilor apli-
cate pe piele care conþin substanþe
ce înlãturã insectele sau sã evite sã
se aºeze direct pe iarbã. De aseme-
nea, un alt sfat de luat în conside-
rare este acela de a examina pielea
la câteva ore dupã expunere ºi, în
special, seara la duº. Nu în ultimul
rând, trebuie acordatã o atenþie spo-
ritã animalelor de companie, întru-
cât pot transmite cãpuºele.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj dispuneau, pe 17
iulie anul trecut, arestarea preven-
tivã pentru 30 de zile a lui Ion
Georgian Frumuºelu, de 30 de ani,
din comuna doljeanã Desa, sub
acuzaþia de loviri sau vãtãmãri ca-
uzatoare de moarte. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, poliþiºtii din
comuna Desa au fost anunþaþi pe

Reamintim cã fapta s-a petre-
cut în satul Braniºte, comuna
doljeanã Daneþi, pe 16 aprilie
a.c.. Potrivit procurorilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au coordonat anche-
ta în cauzã, victima, Costinel
Stãnicã, în vârstã de 40 de ani,
locuia în satul Braniºte, împre-

Doljean condamnat la 6 ani de puºcãrieDoljean condamnat la 6 ani de puºcãrieDoljean condamnat la 6 ani de puºcãrieDoljean condamnat la 6 ani de puºcãrieDoljean condamnat la 6 ani de puºcãrie
dupã ce ºi-a omorât în bãtaie un consãteandupã ce ºi-a omorât în bãtaie un consãteandupã ce ºi-a omorât în bãtaie un consãteandupã ce ºi-a omorât în bãtaie un consãteandupã ce ºi-a omorât în bãtaie un consãtean

Un doljean de 30 de ani, din comuna Desa,
arestat preventiv în iulie 2016 dupã ce a bã-
tut un localnic în vârstã de 50 de ani, victima
decedând la domiciliu, a fost condamnat de
magistraþii Tribunalului Dolj la 6 ani de închi-
soare cu executare pentru loviri sau vãtãmãri
cauzatoare de moarte. În plus, judecãtorii au

stabilit ca inculpatul sã achite rudelor victi-
mei 226.000 lei (echivalentul a 50.000 euro)
daune morale. Hotãrârea nu este definitivã,
iar inculpatul a declarat apel, care se va jude-
ca la Curtea de Apel Craiova, însã între timp
bãrbatul rãmâne în spatele gratiilor, conform
deciziei judecãtorilor craioveni.

16 iulie 2016, cã se fãcuse auto-
psia în cazul lui Radu Ilea, de 50
de ani, din aceeaºi localitate, gãsit
decedat la locuinþa sa, medicii le-
giºti stabilind cã moartea victimei
a fost violentã, ca urmare a unor
leziuni suferite prin lovire. În aces-
te condiþii au fost anunþaþi procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, fiind demaratã o an-

chetã pentru a se stabili circum-
stanþele în care victima ºi-a pier-
dut viaþa. În urma cercetãrilor efec-
tuate de echipa complexã formatã
din poliþiºti ºi procurori crimina-
liºti s-a stabilit faptul cã pe 14 iulie
2016, în jurul orei 15.30, victima,
cunoscutã cu viciul alcoolului, a
avut un scandal cu Ion Georgian
Frumuºelu. Cei doi s-au certat în
stradã, în faþa locuinþei lui Ilea, iar
dupã ce victima l-a tot înjurat, Fru-
muºelu l-a luat la bãtaie. Radu Ilea
a fost transportat la Spitalul Muni-
cipal Calafat dupã altercaþie, însã
a refuzat internarea ºi a revenit la
domiciliu, unde a murit. Dupã ce
au primit raportul preliminar al
medicilor legiºti, care au stabilit cã
existã o legãturã de cauzalitate în-
tre deces ºi loviturile primite, an-
chetatorii l-au reþinut pe Frumu-
ºelu pentru 24 de ore, iar o zi mai
târziu a fost arestat preventiv, de
atunci fiind dupã gratii.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea
în judecatã, în stare de arest pre-

ventiv, a lui Ion Georgian Frumu-
ºelu pentru comiterea infracþiunii
de omor calificat, dosarul înregis-
trându-se la Tribunalul Dolj pe 1
septembrie 2016. Luna trecutã a
fost pronunþatã sentinþa. Astfel,
magistraþii craioveni au admis so-
licitarea inculpatului de schimba-
re a încadrãrii juridice a faptei
pentru care a fost trimis în jude-
catã din omor calificat în loviri sau
vãtãmãri cauzatoare de moarte ºi
l-au condamnat la 6 ani de închi-
soare cu executare: „Admite ce-
rerea de schimbare a încadrãrii
juridice. Dispune schimbarea în-
cadrãrii juridice din infracþiunea
prev. de art. 189 alin. 1 lit. e cod
penal (omor calificat), în infrac-
þiunea prev. de art. 195 cod pe-

nal (loviri sau vãtãmãri cauza-
toare de moarte). În baza art. 195
cod penal Condamnã pe inculpa-
tul Frumuºelu Ion Georgian la 6
ani închisoare. Scade din durata
pedepsei închisorii perioada de-
tenþiei preventive de la
17.07.2016 la zi ºi menþine sta-
rea de arest preventiv a inculpa-
tului”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. În plus, jude-
cãtorii au mai stabilit ca inculpa-
tul sã achite 226.000 lei (echiva-
lentul a 50.000 euro) despãgubiri
civile cu titlu de daune morale fii-
cei minore a victimei. Hotãrârea
instanþei nu este definitivã, iar pe
14 aprilie inculpatul a declarat
apel, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru bãrbatul care ºi-a ucis fratele cu sapaÎncã 30 de zile dupã gratii pentru bãrbatul care ºi-a ucis fratele cu sapaÎncã 30 de zile dupã gratii pentru bãrbatul care ºi-a ucis fratele cu sapaÎncã 30 de zile dupã gratii pentru bãrbatul care ºi-a ucis fratele cu sapaÎncã 30 de zile dupã gratii pentru bãrbatul care ºi-a ucis fratele cu sapa
Bãrbatul în vârstã de 36 de ani, din comuna doljeanã

Daneþi, care ºi-a ucis fratele, în vârstã de 40 de ani,
lovindu-l cu sapa în cap, rãmâne încã 30 de zile în spatele
gratiilor. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au solicitat instanþei prelungirea arestãrii preventive
a inculpatului, Tribunalul Dolj a admis solicitarea, iar
hotãrârea a rãmas definitivã ieri, când Curtea de Apel
Craiova a respins contestaþia doljeanului.

unã cu concubina sa, Geta. În
aceeaºi curte, dar într-un imo-
bil separat, locuia alt frate al vic-
timei, Sorin Stãnicã, împreunã
cu soþia ºi cei doi copii minori.
Costinel Stãnicã ºi concubina sa
obiºnuiau sã consume bãuturi al-
coolice ºi se certau frecvent,
deoarece bãrbatul o suspecta pe

concubina sa cã pãstreazã le-
gãtura cu „fostul”. Din decem-
brie 2016 a venit sã locuiascã
în acelaºi imobil ºi Ilie Stãnicã,
de 36 de ani, cel de-al treilea
frate, care a fost atunci elibe-
rat din Penitenciar, dupã ce ter-
minase de executat o pedeapsã
de 4 ani închisoare primitã pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
tentativã de omor asupra frate-
lui sãu, Costinel Stãnicã, faptã
comisã în decembrie 2012.

Pe 16 aprilie a.c., Geta, înso-
þitã de Ilie, a mers la horã în sat,
dupã ora 13.00, ºi a revenit la
domiciliu în jurul orei 16.00.Sea-
ra, când Costinel Stãnicã a venit
acasã, bãut, a început sã se cer-
te cu Geta, disputa degenerând
rapid în acte de violenþã. Ilie Stã-
nicã a intervenit, cerându-le ce-
lor doi sã înceteze scandalul, apoi
a mers în curte, de unde a luat o
sapã cu care a revenit în casã ºi
l-a lovit pe fratele sãu în cap ºi
pe spate. Victima nu a cãzut dupã
loviturile primite, ci s-a dus la
culcare, în aceeaºi încãpere a
dormit ºi concubina sa, în timp
ce autorul a dormit în pãierul din
curte. Dimineaþa urmãtoare au
realizat cã bãrbatul este mort, aºa
cã un vecin a sunat pe 112. Per-
sonalul medical sosit la faþa lo-
cului a constatat decesul lui Cos-
tinel Stãnicã, care prezenta leziuni
traumatice în zona capului ºi au

fost anunþate organele de poliþie.
Potrivit IML, „moartea numitu-
lui Stãnicã Costinel în vârstã de
40 de ani, a fost violentã ºi s-a
datorat hemoragiei, contuziei ºi
dilacerãrii cerebrale, urmarea
unui traumatism cranio-cerebral
cu fracturã de boltã ºi bazã cra-
nianã. Leziunile traumatice s-au
putut produce prin lovire cu un
obiect tãietor-despicãtor, posibil
sapã”. Ilie Stãnicã a fost ridicat
ºi dus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat, procu-
rorul de caz dispunând reþinerea
sa pe bazã de ordonanþã pentru
24 de ore, pentru comiterea in-
fracþiunii de omor calificat, iar pe

18 aprilie a.c., bãrbatul a fost
arestat preventiv.

Sãptãmâna trecutã, procuro-
rii au cerut Tribunalului Dolj pre-
lungirea arestãrii preventive a lui
Ilie Stãnicã cu încã 30 de zile,
propunere admisã de instanþã.
Inculpatul a contestat însã ho-
tãrârea, iar ieri, Curtea de Apel
Craiova i-a espins contestaþia ca
nefondatã: „Respinge contesta-
þia, ca nefondatã. Obligã incul-
patul la plata sumei de 70 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.
Onorariul avocat oficiu rãmâ-
ne în sarcina statului. Definiti-
vã. Pronunþatã în camera de
consiliu”, dupã cum se aratã în
hotãrârea instanþei.
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Cele 100 de programe de mas-
terat comun Erasmus Mundus ca-
re  oferã  burse  în  2017  acoperã
multe materii, de la astrofizicã ºi
nanotehnologie  la  cartografie  ºi
etica în sport. Bursele de anul aces-
ta  au  fost  acordate  unor  studenþi
de  pe  toate  cele  ºase  continente,
þãrile cele mai reprezentate fiind 
Brazilia  (79), India (63), Iran (59),
Bangladesh (58) ºi Mexic (49). Cel
puþin 75% din  burse  sunt  alocate
studenþilor din þãrile partenere, însã
existã ºi burse suplimentare acor-
date anumitor regiuni ale lumii în
care învãþãmântul superior este un
domeniu prioritar pentru coopera-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

       Banca Comercialã Româ-
nã (BCR) lanseazã, pentru cel de-
al ºaptelea an consecutiv, progra-
mul “Summer Job în BCR”, sin-
gurul  proiect  de  educaþie  finan-
ciarã  cu o  componentã de  inter-
nship adresat elevilor de liceu care
au peste 16 ani. Programul Sum-
mer Job în BCR se desfãºoarã la
nivelul  întregii  þãri,  în
lunile iulie ºi august, timp
în care liceenii au posi-
bilitatea sã lucreze, plã-
tiþi, în cadrul sucursale-
lor BCR. În Summer Job,
cei 50 de participanþi se-
lectaþi  vor  învãþa  din
practicã noþiuni de edu-
caþie  financiar-bancarã,
vor câºtiga bani de bu-
zunar ºi vor învãþa cum
sã  îi  administreze  res-
ponsabil.  „Experienþa
trãitã în programul Sum-
mer Job a fost una spe-
cialã:  am  învãþat multe
lucruri noi de la angajaþi

Peste 1300 de studenþi au primitPeste 1300 de studenþi au primitPeste 1300 de studenþi au primitPeste 1300 de studenþi au primitPeste 1300 de studenþi au primit
bursã finanþatã de UEbursã finanþatã de UEbursã finanþatã de UEbursã finanþatã de UEbursã finanþatã de UE

1.345 de studenþi din întreaga lume au
aflat recent cã au primit o bursã finanþatã
de UE, pentru a începe cursuri la un mas-
terat comun Erasmus Mundus, în aceastã
toamnã. Bursele vor acoperi toate costu-

rile legate de programe de studii desfãºu-
rate în douã sau mai multe instituþii de în-
vãþãmânt superior, în cãutarea unui mas-
terat comun sau chiar a unuia dublu. Ma-
joritatea programelor dureazã doi ani.

Pentru 50 de  elevi de liceu...
“Summer Job în BCR”

50 de elevi de peste 16 ani vor avea ºansa sã lucreze peste
varã ºi sã câºtige bani de buzunar în cea mai mare bancã din
România, în cadrul programului Summer Job în BCR.

rea cu UE. Restul de 25% din burse
sunt alocate studenþilor din UE ºi
din alte þãri participante la program.
„Masteratele comune Erasmus

Mundus  sunt  produse  excelente
ale unor universitãþi care colabo-
reazã peste graniþe pentru a oferi
programe educaþionale integrate,
inovatoare  ºi  de  înaltã  calitate.
Acum, când sãrbãtorim 30 de ani
de la înfiinþarea Erasmus, privim
cu admiraþie dimensiunea interna-
þionalã pe care acest program de
finanþare UE  a  adus-o mediului
universitar. De aceea suntem în-
cântaþi sã putem finanþa, în 2017,
peste 1.300 de burse pentru stu-

denþii din toatã lumea. Peste doi ani
vor absolvi cu un bagaj de cunoº-
tinþe ºi aptitudini profesionale per-
sonalizate, care le va permite sã-ºi
porneascã  sau  sã-ºi  consolideze
cariera…”, Tibor Navracsics, co-
misarul european pentru educaþie,
culturã, tineret ºi sport. 
40 de masterate noi la catalogul

Erasmus Mundus
Studenþii nou selectaþi vor pu-

tea sã beneficieze ºi de avantajele-
 Asociaþiei studenþilor ºi absolven-
þilor Erasmus Mundus, care spriji-
nã ºi pune la dispoziþia studenþilor
o reþea pe care aceºtia o pot folosi
înainte  de  începerea  studiilor,  pe
durata ºi dupã încheierea lor. Fie-
care masterat oferã, de asemenea,
granturi UE cadrelor universitare
care  doresc  sã  contribuie  la  pro-
gramul de predare sau la cel de cer-
cetare. Vara aceasta vor fi adãuga-
te  aproximativ 40  de masterate
noi la catalogul Erasmus Mundus,
ceea ce va permite solicitanþilor din
runda urmãtoare de selecþie sã aibã
acces la o gamã mai largã de pro-
grame. Perioada de depunere a ce-
rerilor - pentru studenþii care do-
resc  sã  înceapã  un masterat  în

toamna  anului  2018  –  va  începe
în octombrie 2017 ºi se încheia în-
 ianuarie 2018.
Programul UE pentru educaþie,

formare, tineret ºi sport
       Masteratele comune Eras-

mus Mundus  sunt  programe  de
studii pe deplin integrate oferite de
un  consorþiu  format  dintr-un nu-
mãr minim de trei instituþii de în-
vãþãmânt superior, majoritatea fi-
ind însã formate din mai multe. Cele
100 de programe de selecþie a stu-
denþilor  din  2017  s-au  derulat
prin 513 instituþii. Aproape o trei-
me din programe includ instituþii
din þãri partenere de pe toate cele
ºase continente. Masteratele comu-
ne Erasmus Mundus au  fost  lan-
sate în 2004 ºi, din 2014, fac par-
te  din Erasmus+,  programul UE
pentru educaþie, formare, tineret ºi
sport. Din  acel prim an,  când au
fost selectaþi 140 de studenþi prin
intermediul a doar 19 programe, ºi

pânã  acum,  numãrul  bursierilor
masteranzi  Erasmus Mundus  a
depãºit 21.000.

În 2017 se împlinesc 30 de ani
de Erasmus

În 2017 se împlinesc 30 de ani
de Erasmus, care a început ca un
program de mobilitate de  studiu
ºi  s-a  transformat  într-un  cadru
amplu de sprijinire a studenþilor,
elevilor,  voluntarilor,  ucenicilor,
profesorilor, lucrãtorilor de tine-
ret, sportivilor, precum ºi a insti-
tuþiilor de învãþãmânt ºi altor or-
ganizaþii din domeniul educaþiei,
formãrii,  tineretului  ºi  sportului.
Cele 33 de þãri participante la pro-
gram sunt cele 28 de state mem-
bre UE, plus alte cinci þãri care s-
au  înscris  cu platã  în programul
Erasmus+: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia,  fosta Republicã  iugo-
slavã a Macedoniei ºi Turcia. Toa-
te celelalte þãri din lume sunt þãri
partenere.

cu experienþã, care m-au tratat ca
pe un  coleg de-al  lor. Am vazut
pe pielea mea cum e sã munceºti
ºi sã îþi asiguri singur banii ºi, nu
în ultimul rând, m-a ajutat sã îmi
fac o idee referitoare la viitoarea
mea carierã”, spune Andrei Aldea,
elev  în Bucureºti,  participant  la
ediþia din 2016 a programului.

Liceenii trebuie sã acceseze
platforma de cursuri online

Laboratorul de Cariere
Pentru a se înscrie în compe-

tiþie, liceenii trebuie sã urmeze doi
paºi  simpli,  care  îi  vor  ajuta  sã
acumuleze cunoºtinþe de educa-
þie financiarã, dar ºi sã ajungã la
convingerea  cã  sunt  persoanele
potrivite pentru  a  lucra  în BCR
timp de douã luni. În prima eta-
pã, în perioada 15 mai - 29 mai
2017, liceenii trebuie sã accese-

ze  platforma  de  cur-
suri online Laboratorul
de Cariere  -  laborato-
ruldecariere.ro,  sã-ºi
facã un cont ºi sã par-
curgã modulul  Inteli-
genþa financiarã pe în-
þelesul  tuturor.  În  ca-
drul acestui modul, îºi
vor  evalua  inteligenþa
financiarã,  vor  învãþa
cum  sã-ºi  calculeze
bugetul personal, cum
sã-ºi  seteze  obiective
financiare  ºi  îºi  vor
conºtientiza comporta-
mentul financiar. Dupã
finalizarea modulului,

se vor califica în etapa a doua de
selecþie, care se va derula în pe-
rioada 29 mai-15 iunie 2017. Cei
care nu parcurg integral modulul
nu  vor  putea  trece  în  etapa  ur-
mãtoare a competiþiei.
Argumentaþia poate fi un eseu,
o prezentare, un film, un video-

clip sau o înregistrare audio
În cea de-a doua etapã, licee-

nii vor realiza o lucrare în limba
românã cu tema “Cine sunt eu?”,
în care trebuie sã ne spunã într-
un mod cât mai onest, creativ ºi
original care sunt abilitãþile, cali-
tãþile  sau  talentele  care  îi  reco-

mandã  sa  facã  parte  din  echipa
celei mai mari bãnci din Româ-
nia. Argumentaþia  poate  fi  un
eseu,  o  prezentare,  un  film,  un
videoclip  sau  o  înregistrare  au-
dio.  Este  permis,  practic,  orice
mijloc de exprimare, cu condiþia
ca materialul sã nu depaºeascã 5
MB (megabiþi) ºi sã fie trimis pe
adresa  summerjob@bcr.ro  pânã
la  data  de  15  iunie  2017,  ora
18:00.  În  cadrul  programului
Summer Job, peste 350 de  lice-
eni au lucrat, în ultimii ºapte ani,
într-o sucursalã BCR ºi au învã-
þat  cum  sã  îºi  cheltuiascã  banii
responsabil.
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Inspectorul general al învãþã-
mântului doljean, prof. Monica
Leontina Sunã, a prezentat, ieri,
în cadrul unei întâlniri cu mass-
media, date importante despre în-
vãþãmântul preuniversitar: „Pe 18
mai, începând cu ora 11:00, la Cen-
trul Multifuncþional din Craiova se
va desfãºura Târgul ofertelor edu-
caþionale, destinat absolvenþilor din
cls.a VIII-a, la care toate instituþii-
lor de învãþãmânt preuniversitar –
teoretic, profesional ºi tehnic îºi vor
prezenta planul pentru anul urmã-
tor. Sunt aºteptate toate unitãþile li-
ceale, 156 de ºcoli gimnaziale  din
Dolj având ocazia sã ia contact cu
ceea ce li se oferã. Sunt cuprinse,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã, inspectorul general al învãþãmân-
tului doljean a prezentat noutãþile din
procesul educaþional, precum ºi cele
mai importante acþiuni care vor avea
loc în perioada imediat urmãtor. S-a

vorbit despre planul de ºcolarizare,
mobilitatea personalului didactic ºi
competiþiile ºi concursurile ºcolare,
care vor avea loc în perioada imediat
urmãtoare, precum ºi cele la care
s-au obþinut rezultante importante.

pentru 2017/2018, 80 de clase la
„teoretic”, 56 la „tehnologic” ºi 41,5
la „profesional”, la care se adaugã,
noutate, cel „dual”, la patru unitãþi
din Craiova – Liceul Tehnologic
Auto, Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã, Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” ºi Liceul „Matei Basarab”.
Avem înregistraþi peste 5.000 de
elevi din anul terminal gimnazial care
aºteaptã sã dea admiterea. În anul
precedent, am avut 161 de clase
pentru repartizarea computerizatã,
în timp ce în 2017 avem 150 ”.

Gradaþii ºi posturi libere
O parte importantã a procesu-

lui de învãþãmânt este cea care

þine de mobilitatea cadrelor didac-
tice cu tot ceea ce presupune
aceasta. Astfel, pe 12 mai s-a în-
cheiat depunerea dosarelor pentru
obþinerea gradaþiilor de merit. „La
nivelul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, 385 de cadre didac-
tice ºi-au depus dosarele, pentru
cele 277 de locuri disponibile. Ca
noutate, dupã întrunirea Comisiei
Paritare ºi a Consiliului de Admi-
nistraþie al ISJ Dolj, s-a stabilit
drept barem minim de admitere 65
p. Cele mai multe cereri sunt la
educatori – 53 pentru  29 de po-
ziþii, învãþãtori – 72, pentru 43 de
locuri. Cele mai puþine sunt la per-
sonalul de conducere, unde pen-

tru 15 poziþii au fost depuse 12
dosare”, a mai precizat Monica
Leontina Sunã. În perioada ime-
diat urmãtoare va avea loc ºi con-
cursul pentru ocuparea posturilor
vacante de director, respectiv di-
rector adjunct în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar, în jude-
þul Dolj fiind vorba de 44 funcþii
„pline” ºi de 18 de „adjunct”.
Metodologia de examen a fost în
dezbatere publicã ºi s-a ajuns la
concluzia cã proba CV-ului nu va
mai fi eliminatorie, iar din comi-
sia de examen nu vor mai face
parte reprezentanþii autoritãþii pu-
blice locale, iar bibliografia de exa-
men se va axa pe probleme de le-
gislaþie ºi management.

Premii ºi viitoare competiþii
În zilele imediat urmãtoare, se

vor desfãºura mai multe etape la
nivel judeþean ale concursurilor
ºcolare pe discipline. Astfel, pe 19
mai vor avea loc mai multe com-
petiþii: Concursul Naþional „Demo-
craþie ºi toleranþã”, la Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”, Concursul
Judeþean „PRO ISTORIA” – Co-
legiul „ªtefan Odobleja”, Concur-
sul Sportiv Judeþean „Sports for
Smart Kids”, adresat cadrelor di-

dactice ºi copiilor din învãþãmân-
tul preºcolar, organizat de ISJ
Dolj, Grãdiniþa cu program pre-
lungit „Petrache Poenaru” din Cra-
iova, Asociaþia „Edu 2 Grow”,
Universitatea din Craiova (Facul-
tatea de Educaþie Fizicã ºi Sport).
Pe 20 mai, la ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Romanescu” din Craio-
va se va desfãºura „Olimpiada” de
„ªtiinþe pentru juniori”, iar între
19-21 mai, la Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” ºi Colegiul
Tehnologic de Industrie Alimen-
tarã va avea loc „Gimnaziada” la
volei masculin. Sunt ºi rezultate
venite la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, la Olimpiada de lingvisticã:
Karina Stãncescu (de la ªcoa-
la Gimnazialã „Mircea Eliade”,
cls. a V-a, locul III), Florian
Cãlina (Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, cls. a X-a,
menþiune), Codruþ Lemeni
(„Fraþii Buzeºti”, cls. a XI-a,
menþiune), Nicolae Teodoses-
cu (tot „Buzeºti”, cls. a XI-a,
Premiul special). De asemenea,
echipa de fotbal masculin a ªco-
lii Gimnaziale „Elena Farago” din
craiova, pregãtitã de prof.  Ra-
mona Georgescu, a obþinut men-
þiune la „Gimnaziadã”.

La începutul acestei luni, la
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þi-
þeica” s-a desfãºurat Concursul
Judeþean „Þiþeica Junior”, la care
au participat 303 elevi din clasa
pregãtitoare ºi ciclul primar din
majoritatea unitãþilor de învãþãmânt
din Craiova, precum ºi din judeþ,
partenere fiind ºcolile din comu-
nele Predeºti, Cîrcea, Iºalniþa ºi din
municipiul Bãileºti. „A fost o onoare
pentru noi ºi sunt mândrã de re-
zultatele obþinute de copii, indife-
rent de ºcoala din care provin. Le-
mulþumesc ºi colegelor mele ºi
pãrinþilor, care s-au implicat în or-
ganizarea acestui concurs”, a pre-
cizat prof.  Cerasela Cremene,
director al ªcolii Gimnazial „Gheor-

Ieri, ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” a
fost gazda unui eveniment sãrbãtoresc: au fost
premiaþi copiii care au participat la prima ediþie
a Concursului Judeþean „Þiþeica Junior”. Sala de

clasã unde a avut loc festivitatea s-a dovedit ne-
încãpãtoare pentru copii, pãrinþi ºi cadre didacti-
ce. Au fost acordate 156 de premii, dar, de fapt,
toþi cei 303 de participanþi sunt câºtigãtori.

ghe Þiþeica”. La rîndul sãu, prof.
Nicoleta Cotoi, implicatã direct în
desfãºurarea competiþiei, a afirmat
cã „subiectele au fost conforme cu
programa ºcolarã, iar premianþii
vor primi, pe lângã diplome, ºi ca-
douri, cu ajutorul pãrinþilor, cei care
ne-au acordat tot sprijinul. Ideea
acestui concurs a plecat de la ne-
voia de dezvoltare a competitivitã-
þii în rândul celor mici ºi ne-a bu-
curat sã vedem receptivitate”. Pri-
ma parte a premierii a fost oficiatã

de cãtre prof.  Irina Petre, in-
spector pentru învãþãmântul pri-
mar în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, care a menþio-
nat: „A fost o competiþie de un real
succes. Îi felicit pe câºtigãtori, dar
pentru noi toþi participanþi sunt pre-
mianþi. Sunt sigurã cã anul viitor,
cea de-a II-a ediþie va fi mult mai
bunã”. Pentru primul loc au fost
acordate 110 distincþii, locurile doi
ºi trei au fost în numãr de 16, res-
pectiv 13, iar menþiunile au fost 17.
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Dacã în urmã cu trei ani, „Dol-
ju-n bucate”, manifestare veritabilã
de punere în valoare a tradiþiei olte-
ne, era gãzduitã pe holul central al
Universitãþii din Craiova, ediþia din
acest an s-a desfãºurat la Casa Uni-
versitarilor. Un semn evident al im-
portanþei deosebite pe care lumea
universitarã craioveanã o acordã
culturii ºi tradiþiei populare.

Un cadru natural fantastic, ieri,
în curtea Casei Universitarilor, cu
zeci de mese pe care tronau unele
dintre cele mai frumoase mostre
de artã culinarã tradiþionalã, cu ti-
neri studenþi ºi, nu numai, îmbrã-
caþi în costume populare; cu vi-
nuri alese, muzicã ºi jocuri olte-
neºti .

O demonstraþie de tradiþie
culinarã autenticã

Încã de la intrarea în spaþiul ame-
najat cu ocazia evenimentului, vizi-
tatorii au fost întâmpinaþi de creaþii
populare originale. Rodica ºi Viorel
Dîlganu din Craiova au expus pu-
blicului obiecte decorative din lemn,
Anca Dumitrescu a prezentat crea-
þii ale atelierului “Covorul oltenesc”
din comuna doljeanã Mãceºu de
Jos, Cooperativa “Altiþa Dãbuleniu-
lui”, Liliana Dobriþoiu – ii, cãmãºi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj au organizat, ieri, evenimen-
tul „Dolju-n bucate”, în colaborare cu Univer-
sitatea din Craiova, la Casa Universitarilor.
În sprijinul acþiunii au venit Facultãþile de Li-
tere ºi Horticulturã, dar ºi comunitãþilor din
Bârca, Dãbuleni, Calafat, Ghidici, Izvoare,
Giurgiþa, Greceºti; Forumul de Prietenie Ro-

mâno – Macedonean din Bãileºti ºi Asociaþia
Vlahilor din Bulgaria. Graþie studenþilor ºi
masteranzilor de la Litere ºi Horticulturã, ti-
neri care îºi au rãdãcinile sau locuiesc în alte
judeþe ale regiunii Olteniei, bucate alese au
putut fi admirate ºi, ulterior, degustate de cei
prezenþi. Portul popular oltenesc, jocurile ºi
cântecele tradiþionale au dat culoare, dacã mai
era necesar, manifestãrii.

tradiþionale ºi Corina Matei – ob-
iecte din pãnuºi. Apoi, oriunde pri-
veai nu gãseai decât bucate pregã-
tite ca-n vremea bunicilor, simple,
dar savuroase, realizate doar din
ceea ce are omul satului oltean în
propria gospodãrie.

„Este un proiect la care þinem
foarte mult. Este, totodatã, dupã
cum se poate vedea, ºi un parte-
neriat foarte bun cu Universitatea
din Craiova. Peste 70 de studenþi
au contribuit cu efortul propriu la
buna desfãºurare a acestei ediþii.
Sunt tineri, cãrora, noi trebuie sã
le oferim ºansa de a ne cunoaºte
identitatea, valorile ºi tradiþiile, ast-
fel încât sã le poate recepta cum
se cuvine, înþelege ºi asimila, pen-
tru ca, ulterior, sã le ducã pe mai
departe generaþiilor care vor
veni”, a Amelia Etegan, director
al Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj.

Nu greºim cu nimic spunând cã:
„Dolju-n bucate” este o cãlãtorie prin
viaþa satului tradiþional doljean, ilus-
tratã prin diversitate culinarã ºi po-
veºtile protagoniºtilor care refac ta-
bloul reunirii familiei þãranului au-
tentic în jurul mesei, la care fiecare
îºi spune bucuriile sau necazurile.

Muzica popularã a rãsunat
cu mult patos

Viaþã evenimentului au dat-o ºi
jocurile ºi cântecele bãtrâneºti.
Alãturi de Centrul Creaþiei Popu-
lare Dolj ºi de studenþi au parti-
cipat membri ai Ansamblurilor
folclorice „Rozele Calafatului” –
solista Maria Camelia Chivu,
„Rapsozii Desnãþuiului”  din co-
muna Giurgiþa – solista Letiþia
Lungu, „Hora Desnãþuiului” din
comuna Bârca, solistul Liviu Ol-
teanu – masterand al Facultãþii de
Litere. Cornel Popescu a inter-
pretat, la caval, spre final, o doi-
nã de pe Valea Dunãrii.

Aceasta este cea de-a treia edi-
þie realizatã cu sprijinul Universi-
tãþii din Craiova ºi, asemenea ce-
lorlalte, îºi propune sã îi apropie
pe tineri de lumea satului tradiþio-
nal ºi, în acelaºi timp, sã îi punã în
valoare pe gospodarii comunitãþi-
lor rurale, cei care ºi-au asumat

responsabilitatea conservãrii ºi
promovãrii identitãþii locale.

„Sunt deosebit de onorat ca, în
numele Rectorului, prof.univ.dr.
Cezar Spînu, sã vã adresez un bun
venit, aici, la Casa Universitarilor.
Cred cã a fost o foarte bunã inspi-
raþie sã alegeþi, ca loc al evenimen-
tului, frumoasa Casa Universitari-
lor. Sutem deosebit de bucuroºi cã

vizitatorii de aici vor putea sã vinã
în contact cu o colecþie specialã
pe care Universitatea din Craiova
o deþine, graþie unui proiect coor-
donat de colegii noºtri de la Facul-
tatea de Litere ºi, pe care, o sã vã
invitãm sã o vizitaþi. Este vorba de
tradiþie, folclor, etnografie”, a pre-
cizat prof.univ.dr. Radu Consta-
tinescu, prorector al Universitãþii
din Craiova.

Comuna Bârca, exemplu
de implicare în promovarea

tradiþiei
“Dolju-n bucate” este un pro-

iect iniþiat în anul 2014, de Centrul

Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, ca o cãlãtorie prin viaþa satu-
lui tradiþional doljean, ilustratã prin
diversitate culinarã ºi poveºtile pro-
tagoniºtilor care refac tabloul reu-
nirii familiei þãranului autentic în
jurul mesei. Proiectul a fost dema-
rat atunci, alãturi de localitatea
Dãbuleni, care a facilitat realizarea

unei filmãri într-o bucãtãrie con-
servatã ca acum aproape 100 de
ani, cu protagoniste vârstnice care
au povestit ºi gãtit la vatrã. De ase-
menea, fotografiile fãcute la acel
moment au constituit ºi prima ex-
poziþie “La vatra cu bucate ca-n
poveºti”. Deja, oraºul Dãbuleni ºi-
a trecut în palmaresul cultural mai
multe episoade “Dolju-n bucate”,
în care gospodinele au gãtit aºa
cum fãceau bãtrânele lor, folosin-
du-se doar de ce aveau pe lângã
casã.

Un alt exemplu extraordinar de
implicare a comunitãþii ºi de asu-
mare a îmbunãtãþirii imaginii aces-
teia prin promovarea faptelor de
culturã tradiþionalã este comuna
Bârca. În repetate rânduri, atât în
Craiova, la Galeriile „Cromatic”,
dar ºi la Universitatea din Craio-
va, precum ºi în comunã, oame-
nii au putut gusta pâinea minþitã,
raci umpluþi, salatã de vinete cu
puþin usturoi ºi þelinã, pãuºi de dra-
gavei, ºniþel cu usturoi, raþã de var-
zã, azimã, murãturi, turtã coaptã,
gogoºi ºi multe alte bucate alese,
pregãtite cu suflet ºi pricepere de
gospodine din Bârca.

Alte importante momente ale
manifestãrii „Dolju-n bucate” s-
au organizat în colaborare cu lo-
calitãþile Pieleºti, Calafat, Bãileºti,
Urzicuþa, Ghidici, Maglavit, Desa,
Giurgiþa, Izvoare, precum ºi cu
Asociaþia Vlahilor din Bulgaria.

Afiºul evenimentului de ieri a fost
realizat de Iulia Triþoiu, de la Facul-
tatea de Inginerie Electricã. Coor-
donarea studenþilor implicaþi a fost
asumatã de Raluca Stamatescu, Iri-
na Matei, Camelia ªuican, Corina
Matei, Camelia Bãnicã, de la Facul-
tãþile de Litere ºi Horticulturã!

Proiectul „Dolju-n bucate” a
implicat, îndeosebi, comunitatea
localã, cetãþenii fiind primii susþi-
nãtori ai acestuia. În anul 2015,
evenimentul de amploare s-a des-
fãºurat în holul central al Univer-
sitãþii din Craiova, alãturi de zeci
de studenþi voluntari ºi localnici ºi
de reprezentanþi ai instituþiilor de
culturã sau administrative din Dã-
buleni, Bârca, Giurgiþa, Calafat,
Pieleºti.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Primul, „Poveste despre Hansel ºi Gretel”, dupã
Fraþii Grimm, de ºi cu Geo Dinescu, Marin Fagu ºi
Mugur Prisãcaru, este programat vineri, 19 mai, la
orele 9.00 ºi 11.00, în sala mare a teatrului arã-
dean. «Puternicã vizual datoritã stilului steampunk,
dar ºi atmosferei create de muzicã ºi lumini, po-
vestea este abordatã din perspectiva relaþiilor de
familie, cu amintiri, traume, dragoste. Spectacolul
a fost prezentat în decembrie 2016 la Festivalul
Internaþional al Teatrelor de Pãpuºi DniproPuppet-
Fest din Ucraina», se menþioneazã într-un comu-
nicat de presã al Teatrului „Colibri”

Sâmbãtã, 20 mai, de la ora 19.00, tot la Teatrul
Clasic „Ioan Slavici”, publicul arãdean se va putea
bucura de spectacolul „Furtuna”, de William
Shakespeare, cu Marcel Iureº, Oana Stancu, Geo
Dinescu, Mugur Prisãcaru ºi Marin Fagu. Produc-

TTTTTeatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþionaleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul Internaþional
„EuroMarionete” de la Arad„EuroMarionete” de la Arad„EuroMarionete” de la Arad„EuroMarionete” de la Arad„EuroMarionete” de la Arad Sãptãmâna aceasta,

Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” partici-

pã la cea de-a XVIII-a
ediþie a Festivalul Interna-
þional de Teatru de Anima-
þie „EuroMarionete” de la

Arad, onorând invitaþia
Teatrului Clasic „Ioan

Slavici” – Trupa Marione-
te. Evenimentul se va

desfãºura în perioada 16-
20 mai ºi va reuni trupe
din 12 teatre din Româ-

nia ºi 6 din Anglia,
Germania, Grecia, Italia,

Portugalia ºi Ungaria.
Actorii craioveni vor

prezenta publicului douã
spectacole.

þie inspiratã de arta animaþiei, pe un scenariu ºi în
regia lui Cristian Pepino, muzica Marin Fagu, „Fur-
tuna” se adreseazã publicului de toate vârstele, prin
actori ºi pãpuºi, într-o notã de fantastic ºi umor
vorbind despre putere ºi destin, rãzbunare ºi ierta-
re, despre dominaþia binelui asupra rãului. Decoru-
rile sunt realizate de Remus Alexandru Gabor, iar
costumele sunt concepute de Raluca Aioniþoaie.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” a fost ne-
lipsit, în ultimii ani, de la Festivalul Internaþional de
Teatru de Animaþie „EuroMarionete” de la Arad. În
2014 a prezentat aici spectacolul „Fata babei ºi fata
moºneagului” ºi expoziþia de scenografie „Cartea,
Pãpuºa, Povestea”. În 2015 a adus pe scena arãdea-
nã douã reprezentaþii, cu „Prietenii Motanului În-
cãlþat” ºi „Beatles, My Love”, iar în 2016 a bucurat
publicul cu spectacolul „Pe urmele lui Harap Alb”.

Duminicã, 21 mai, ora 11.00, în Sala „Ion
D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, Liviu Antonesei va susþine – în cadrul
„Întâlnirilor SpectActor” – conferinþa „Cum
produce mintea opere”. Moderator: Nicolae
Coande, secretar literar al teatrului. Cu ace-
laºi prilej, scriitorul va lansa volumele „O lunã
în confesional” (Ed. Eikon), „Un taur în vi-
trina de piatrã” (Ed. Adenium) ºi „Victimele
inocente ºi colaterale ale unui rãzboi cu Ru-
sia” (Pro Fusion International, London).

Liviu Antonesei (n. 25 aprilie 1953, la Vlã-
deni-Iaºi) a publicat peste 15 volume de li-
teraturã ºi despre literaturã: poezie, prozã,
eseuri. Totodatã, semneazã ºase cãrþi ºtiin-
þifice în domeniul ºtiinþelor educaþiei, isto-
riei, sociologiei ºi filosofiei culturii. Este unul
dintre cei mai prezenþi intelectuali publici în
spaþiul civic ºi cultural românesc, opiniile
sale politice ºi intelectuale putând fi citite pe
blogul https://antoneseiliviu.wordpress.com.

Scriitorul Liviu Antonesei vine la „Întâlnirile SpectActor”
Scriitor, cercetãtor ºtiinþific, jurnalist
de presã scrisã, radio ºi televiziune,

licenþiat în psihologie-sociologie ºi doctor
în ºtiinþele educaþiei al Universitãþii „Al.
I. Cuza” din Iaºi, unde este ºi profesor,
Liviu Antonesei conferenþiazã, la sfârºi-

tul acestei sãptãmâni, la Craiova.

«În timpul studenþiei, a descoperit presa
studenþeascã, fiind titular al rubricii de socio-
logie a revistei „Dialog” ºi redactor ºef-ad-
junct al surorii sale, „Opinia studenþeascã”. A
revenit la conducerea celei din urmã în 1980,
iar în mai 1983 a fost eliberat din funcþie în
urma unei prime anchete a Securitãþii, decisã
„sã facã ordine” în rândurile tinerilor scriitori

ieºeni. Dupã anchetã, a fost urmãrit conti-
nuu de Securitate: interceptarea coresponden-
þei ºi a convorbirilor telefonice, avertismente
etc. Dar ºi gesturile de nesupunere s-au in-
tensificat, culminând cu semnarea apelului
iniþiat de Dan Petrescu ºi semnat de Doina
Cornea, Luca Piþu, Liviu Ioan Stoiciu, Ale-
xandru Tacu, Mariana Marin ºi alþi 15 scrii-

tori ºi muncitori din întreaga þarã împotriva
realegerii lui Ceauºescu la Congresul al XIV-
lea al PCR apãrut la începutul lui octombrie
1989 în presa internaþionalã. Nu se conside-
rã disident, nu a fost nici mãcar membru de
partid, ci non-conformist uneori, alteori re-
fuznik», precizeazã Teatrul Naþional Craiova
într-un comunicat de presã.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” pro-
moveazã ºi premiazã, din nou, creativitatea. Vineri, 19 mai,
instituþia va organiza cea de-a XV-a ediþie a concursului de
creaþie în limba englezã „O poveste pentru tine”, cu tema
„3 D Dream! Design! Dazzle!”. Pot participa elevi din cla-
sele a VI-a ºi a VII-a (care au engleza ca limbã principalã
sau secundarã de studiu), din dorinþa proprie sau la reco-
mandarea profesorilor. Fiecare ºcoalã poate înscrie cel mult
un echipaj pentru fiecare nivel de studiu.

Concursul se va desfãºura pe echipe formate din doi
membri fiecare, astfel: un elev, bun cunoscãtor al limbii
engleze, va compune o poveste de maximum douã pagini
A4, pornind de la tema generalã a concursului ºi 10 cuvinte
obligatorii primite în ziua respectivã, iar un elev pasionat de
picturã va realiza un desen sugestiv pentru poveste. Elevii
va trebui sã aibã asupra lor materialele necesare realizãrii
unui desen în creioane grafit / creioane colorate / carioci pe
o foaie de dimensiunile blocului de desen format A4. Timp
de lucru: douã ore.

Înscrierile la concursul „O poveste pentru tine” se fac se
pânã joi, 18 mai, ora 12.00, fie la sediul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” (Craiova, strada „Mihail Kogãl-
niceanu” nr. 9), Secþia Mediatecã ºi American Corner, fie
telefonic, la numerele 0251.522.393 sau 0251.523.177, int.
110, fie pe adresa de e-mail madalina.bailesteanu@gmail.com.

Elevii se pot înscrie la concursul de creaþie
în limba englezã „O poveste pentru tine”Dupã recenta expoziþie, din 19 aprilie a.c.,

deschisã, sub acelaºi generic, la Galeria „Vol-
lard” a Casei de Culturã „Traian Demetres-
cu”, Lia Maria Gaºpar verniseazã „Simfo-
nia culorilor” (V) – mâine, 17 mai, ora 13.00
– la Galeriile „Cromatic” ale Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj. De aceastã datã, pe si-
meze sunt reunite picturi în ulei, colaje ºi pas-
teluri, creaþii în care „publicul va descoperi sen-
sibilitate, melancolie, speranþã, gânduri ºi vi-
sare”, dupã cum precizeazã organizatorii.

Artista este absolventã a Institutului Poli-
tehnic din Timiºoara ºi a frecventat cursu-
rile ªcolii Populare de Artã Craiova, Secþia
Picturã, clasa profesorilor Ion Hagiescu ºi
Paraschiva Mitricã.

«Toatã viaþa mea am iubit poezia, teatrul

ºi pictura. În decursul anilor am pictat pu-
þin, în limita timpului disponibil. Prima ex-
poziþie personalã am realizat-o dupã cinci ani
de la absolvirea facultãþii.  A fost o expoziþie
cu 147 de tablouri colaje pentru copii, la
Galeria de Artã „Cromatic” din Craiova. Pã-
ºind în concediu nelimitat (la pensie), am
lucrat foarte mult. Am participat la expoziþii
de grup la Casa de Culturã Traian Deme-
trescu, la Galeriile „Cromatic”, la Casa de
Culturã din Calafat, Casa de Culturã Vidin,
Galeriile „Theodor Aman” ºi în holul Filar-
monicii „Oltenia” din Craiova. Expoziþii per-
sonale am avut la Casa Universitarilor, Casa
de Culturã a Armatei, opt expoziþii personale
la Casa de Culturã Traian Demetrescu ºi alte
ºase expoziþii la Galeriile „Cromatic”», spu-
ne Lia Maria Gaºpar.

„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”„Simfonia culorilor”, la Galeriile „Cromatic”
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Social-democraþii germani
(SPD) au pierdut, duminicã,
alegerile regionale în landul Re-
nania de Nord–Westfalia, un
bastion condus de stânga de
aproape 40 de ani. Cu mai pu-
þin de 5 luni înaintea alegerilor
federale din 24 septembrie a.c,
scrutinul din landul cel mai po-
pulat al Germaniei (18 milioane
locuitori) are valoarea unui test.
ªi lucrurile aratã astfel: scorul
de 31,5% din voturi, cu 7,5%
mai mic decât cel din 2012 pen-
tru SPD, faþã de 33% din su-
fragii cât a obþinut CDU (Uniu-
nea Creºtin-Democratã) este
descumpãnitor. Martin Schulz,
liderul SPD, fost preºedinte al
Parlamentului European, se
vede într-o situaþie dificilã. An-
terior, în urmã cu puþin timp,
în landul Schleswig-Holstein, social-democra-
þii pierduserã de asemenea în faþa CDU. Ori,
surpriza de la începutul anului, care se anunþa
- Martin Schulz – a fi capabil s-o învingã pe
Angela Merkel se vede... estompatã. „Verzii”
se vãd ºi ei sancþionaþi: 6,1% faþã de 11,3%
acum 5 ani. În schimb liberalii (FDP) -  cu

Edouard Philippe

este noul premier

al Franþei
Emmanuel Macron,

preºedintele Franþei, l-a
desemnat pe Edouard Philip-
pe, membru al partidului
Republicanii (centru-dreap-
ta), pentru funcþia de prim-
ministru. Edouard Philippe,
în vârstã de 46 de ani, este
deputat al circumscripþiei
Seine-Maritime ºi primar
republican al oraºului Le
Havre. Componenþa noului
Guvern va fi anunþatã astãzi.
Noul premier al Franþei a
intrat în politicã în anii ’90,
în Partidul Socialist, înainte
de a se alãtura formaþiunii de
dreapta UMP în 2002, ºi Les
Republicains din 2015.
Conform presei franceze,
Edouard Philippe este consi-
derat un apropiat al fostului
premier Alain Juppé. Nomi-
nalizarea lui Philippe la
Matignon ar urma sã atragã
mai mulþi membri de dreapta
ºi centru în viitorul sãu
guvern, dar ºi pe listele
miºcãrii lui Macron, „La
Republique en marche” în
vederea scrutinului din 11-18
iunie. Philippe ºi-a început
activitatea politicã în studen-
þie, ca militant socialist
afiliat fostului premier
Michel Rocard, înainte de a
se alãtura dreptei. Ca ºi
Macron, a urmat ªcoala
Naþionalã de Administraþie
(ENA), o instituþie de elitã.

Explozie

la o fabricã

din Germania,

13 persoane

au fost rãnite
Poliþia germanã a anunþat,

ieri, cã 13 persoane au fost
rãnite în urma unei explozii
care a avut loc la o fabricã de
componente auto din landul
Bavaria. Patru dintre rãniþi
au suferit rãni grave ºi au
fost transportaþi cu elicopte-
rul la spital. Potrivit poliþiei
ºi pompierilor, zona a fost
securizatã ºi stabilizatã ºi nu
existã niciun pericol pentru
locuitorii din apropierea
fabricii. Cauza exploziei nu a
fost încã stabilitã. Incidentul
a avut loc în jurul orei locale
10.15, în oraºul Eltmann, ºi
nu reprezintã un pericol
pentru mediu, întrucât nu a
fost emanatã nicio substanþã
periculoasã sau toxicã.
Fabrica Schaeffler din
Eltmann produce componen-
te de rulmenþi ºi este situatã
în landul Bavaria, în sudul
Germaniei, la 90 de kilometri
de Nurnberg. Schaeffler este
un furnizor global de piese
auto ºi industriale.

China ºi Vietnamul vor admi-
nistra ºi vor reuºi sã controleze
disputele lor maritime pentru a
menþine pacea în Marea Chinei de
Sud, au anunþat cele douã state în
cadrul unui comunicat comun.
Cele douã þãri asiatice vor încer-
ca sã evite acþiuni pentru a com-
plica sau adânci tensiunile dintre
ele. Vietnamul este statul din sud-
estul Asiei care se aflã în deza-
cord cu China în privinþa canale-
lor navigabile din Mare Chinei de
Sud, de când Filipine s-a retras
din disputa teritoriilor martitime.
China a comunicat sãptãmâna tre-
cutã despre discuþiile ”pozitive”
dintre preºedintele chinez, Xi Jin-
ping, ºi omologul sãu vietnamez,

Agenþia naþionalã de securitate
a sistemelor informatice din Fran-
þa (ANSSI) avertizeazã cã noi ata-
curi cibernetice similare ar putea
fi lansate în mod regulat în zilele ºi
sãptãmânile urmãtoare. “Ar trebui
sã ne aºteptãm la atacuri similare

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Semnale bune pentru Angela Merkel!Semnale bune pentru Angela Merkel!Semnale bune pentru Angela Merkel!Semnale bune pentru Angela Merkel!Semnale bune pentru Angela Merkel!

12% - înregistreazã o creºtere de 3%. Clar este
faptul cã guvernul regional „roºu-verde”, con-
dus de Hannelore Kraft, a fost respins, sau mai
corect spus sancþionat pentru sincopele în ma-
terie de securtite. Hannelore Kraft, care condu-
cea landul din 2010, personalitate apreciatã în
regiune, în bune raporturi cu adversarii politici,

a ºi demisionat duminicã seara din
toate funcþiile SPD. Chiar dacã
SPD a depãºit bara de 20% in-
tenþie de vot, nu poate sã depã-
ºeascã bara de 30% ºi din luna
aprilie curba este inversã, în com-
paraþie cu cea a CDU, care a atins
din nou cota de 35%. Este cel de-
al treilea rând de alegeri regiona-
le câºtigate de CDU. Doar cã Re-
nania de Nord – Westfalia, cu 18
milioane locuitori, avea o valoa-
re simbolicã. Martin Schulz în-
suºi denumea acest land „pãmân-
tul de origine al social-democra-
þilor”. Înfrângerea este de rãu
augur pentru socialiºti. Fiindcã
landul a fost pierdut de SPD în
profitul CDU în 2005 ºi eºecul a
îndemnat pe cancelarul Gerhard
Schroder (1998-2005) la alegeri
anticipate, în care a fost învins

de Angela Merkel. Liderul social-democrat care
militeazã pentru necesitatea restaurãrii justiþiei
sociale, ziua de duminicã „este una dificilã pen-
tru SPD ºi pentru mine însumi. Eu sunt origi-
nal din landul în care am suferit o grea înfrân-
gere. Pânã la legislative drumul este lung, dar
eu nu sunt un magician”.

Agenþia francezã de securitate ciberneticã se aºteaptã la noi
atacuri informatice în zilele ºi sãptãmânile urmãtoare

regulate în zilele ºi sãptãmânile ur-
mãtoare”, a declarat Guillaume
Poupard, ºeful agenþei, care a pre-
cizat cã “hackerii îºi adapteazã pro-
gramul (…) alþi atacatori vor în-
vãþa din aceastã metodã ºi vor lansa
noi atacuri cibernetice”. Poupard

a mai declarat cã Grupul Renault
nu a fost singura companie fran-
cezã afectatã de valul de atacuri
informatice, adãugând cã agenþia
pe care o coordoneazã cooperea-
zã cu cei afectaþi pentru a recu-
pera datele blocate. O serie de ata-
curi informatice au fost semnala-
te, vineri, în peste o sutã de þãri,
inclusiv în Marea Britanie, State-
le Unite, China, Rusia, Spania, Ita-
lia ºi Vietnam, dar ºi România.
Valul de atacuri cibernetice au
afectat Serviciul Naþional Medi-
cal din Marea Britanie, Ministerul
rus de Interne, compania spanio-
lã de telecomunicaþii Telefonica,
firma americanã de curierat Fe-
dEx, grupul francez Renault ºi alte
sute de companii ºi instituþii din

întreaga lume. Grupul francez
Renault a anunþat sâmbãtã cã a
fost afectat de valul de atacurile
cibernetice, disfuncþionalitãþi ale
sistemelor informatice fiind sem-
nalate ºi la Uzinele Dacia de la
Mioveni, iar producþia la unele
fabrici ale grupului fiind opritã
temporarã. “Ultimul bilanþ era de
peste 200.000 de victime în cel
puþin 150 de þãri. Multe dintre
aceste victime sunt companii, in-
clusiv corporaþii majore. Dimen-
siunea globalã este fãrã prece-
dent”, a declarat Rob Wainwright,
directorul Europol. ªeful agenþiei
UE pentru cooperare în materie
de aplicare a legii a mai afimat cã
existã temeri privind potenþiale noi
atacuri cibernetice.

Acord între China ºi Vietnam, pentru controlarea
tensiunilor din Marea Chinei de Sud

Tran Dai Quang, comunicatul
comun a subliniat însã nevoia de
a controla diferenþele dintre cele
douã þãri. “Ambele state au cãzut
de acord sã administreze ºi sã
controleze corespunzãtor dispu-
tele maritime, sã nu întreprindã
acþiuni pentru a complica situaþia
sau pentru a extinde disputa, ºi sã
menþinã pacea ºi stabilitatea din
Marea Chinei de Sud”, potrivit co-
municatului. Conform documen-
tului, fãcut public de Ministerul de
Externe din China, ambele state au
avut un schimb de opinii “candid
ºi profund” cu privire la proble-
me maritime, ºi au cãzut de acord
sã caute o rezoluþie de duratã a
acestora.
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07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Observatori la Parlamen-

tul European (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Utta Danella
2000, Germania, Dramã
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Destine ca-n filme (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:25 Cap compas (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

08:20 Campionii
09:50 Intervenþia
11:20 Familia Hollar
12:50 Toþi oamenii regelui
14:55 Drumul spre Oregon
16:35 Clubul aventurierilor
18:15 Anturaj
20:00 Prinþesa albã
21:05 Un tãrâm ciudat
22:55 Familia Savage
00:50 Focus
02:35 Urmãrit în noapte
04:30 O cãlãtorie misterioasã
06:00 Toþi oamenii regelui

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 Motivat sã ucidã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
22:45 Misiune de recuperare 2
2013, Tailanda, Acþiune
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
02:15 Apropo Tv (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Un semn invizibil (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Titan A.E. (R)
14:30 Grace de Monaco (R)
16:30 La bloc
18:45 Glee: Concertul
20:30 Margaret
23:30 ªobolanii
01:30 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã (R)
03:00 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
06:45 Glee: Concertul (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 Dennis, pericol public
1993, SUA, Comedie, Familie
22:30 Xtra Night Show
01:00 Dennis, pericol public (R)
1993, SUA, Comedie, Familie
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:30 Teleshopping
08:00 Bravo, ai stil!
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Declaraþie de dragoste

(R)
1985, România, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO
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 Liceenii
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Atentie, mor sosiile!
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Salutãri Din Lavallette (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (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 (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 Cartierul Rosu de Bataie”,

Local Kombat (EXPLOZIV)
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:30 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anturaj

Se difuzeazã la HBO, ora  18:15

Filmul "Anturaj" readuce împreu-
na starurile din popularul serial
omonim - Kevin Connolly, Adrian
Grenier, Kevin Dillon, Jerry
Ferrara ºi Jeremy Piven. Come-
dia dezvãluie cu mult umor
drumul spre succesul hollywoo-
dian al celor cinci prieteni. Acto-
rul de cinema Vincent Chase
(Grenier) împreuna cu Eric (Con-
nolly), Turtle (Ferrara) ºi Johnny
(Dillon) îºi reiau activitatea sub
îndrumarea lui Ari Gold...

Motivat sa ucida

Se difuzeazã la Pro Tv,

ora 20:30

Clyde Shelton (Gerard Butler)
este un inventator strãlucit
care duce o viaþa fericitã alã-
turi de famile, pânã în momen-
tul în care asistã neputincios
la uciderea cu bestialitate a
fiicei ºi sotiei sale, în propria
sa casã. Cei doi asasini sunt
prinºi, iar tânarul procuror
adjunct Nick Rice (Jamie
Foxx) este forþat de ºeful sau
sã accepte o înþelegere cu
unul dintre criminali...

ªobolanii

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:30

Susan este directoare de
relaþii publice la un magazin
luxos din New York. Necazul
începe când un client e
muscat în cabina de probã
de un ºobolan ºi se îmbolnã-
veºte de o boalã rarã. Încep
sã se întâmple ºi mai multe
incidente, ºi din ce în ce mai
mulþi oameni sfârºesc în
spital...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Partial
înnoratmarþi, 16 mai - max: 22°C - min: 10°C

$
1 EURO ...........................4,5499 ............. 45499
1 lirã sterlinã................................5,3689....................53689

1 dolar SUA.......................4,1521........41521
1 g AUR (preþ în lei)........164,5511.....1645511

Cursul pieþei valutare din 16 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA



cuvântul libertãþii / 11marþi, 16 mai 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

MIERCURI - 17 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 Tribuna partidelor

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cel care trece prin foc
2011, Ucraina, Dramã
15:30 Naturã ºi aventurã (R)
16:00 Handbal masculin
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Aur ºi sânge
1955, Western
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Gala Umorului (R)
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

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

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 D'ale lu' Miticã (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian  Cioroianu
05:25 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

08:05 Drumul spre Oregon
09:45 Clubul aventurierilor
11:20 Anturaj
13:05 Neînfrânt
15:15 Zoolander no. 2
16:55 Joy
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Iubire ºi prietenie
21:35 Cei rãmaºi
22:35 O cãlãtorie misterioasã
00:00 Omul din întuneric
01:30 London
03:00 În cãutarea unui refugiu
04:35 Grimsby
06:00 Zoolander no. 2

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Un semn invizibil (R)
14:00 Titan A.E. (R)
16:00 La bloc
18:00 Inamicul din adancuri
20:30 Fraþii Grimm
23:00 Mãcelul
01:00 Fraþii Grimm (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Marea farsã

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 ZaZaSing
23:30 Xtra Night Show
01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:30 Teleshopping
08:00 Bravo, ai stil!
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
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 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (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 (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
(10.05)

00:45 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

JOI - 18 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 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Caporalul ºi ceilalþi
1965, Comedie
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Falsificatorul
2012, SUA, Dramã
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

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

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Falsificatorul (R)

TVR 2

07:40 Joy
09:40 Iubire ºi prietenie
11:15 Internul
13:15 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
14:45 Mamã, ce zi!
16:40 Sunshine
18:25 De la 5 la 7
20:00 The Rock ºi a doua

ºansã
21:30 Back to Mom's
23:05 Grimsby
00:30 Eu, Earl ºi sfarsitul ei
02:20 Black Mass: Afaceri

murdare
04:25 Atac de Ziua Naþionalã
06:00 Mamã, ce zi!

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
2017, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Ai noºtri (R)
2017, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Inamicul din adâncuri (R)
14:30 Glee: Concertul (R)
16:15 La bloc
18:45 Blestemul din Las Vegas
20:30 Apocalipsa androizilor
22:30 Incredere fatalã
00:30 Apocalipsa androizilor (R)
02:15 Cine A.M.
05:30 Inamicul din adâncuri (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Best Factor
23:00 Xtra Night Show
01:00 Machete: Ucigaº meseriaº
2013, SUA, Rusia, Acþiune,

Crimã, Thriller
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:30 Teleshopping
08:00 Bravo, ai stil!
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
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 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Liceenii Rock 'n' Roll
1992, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Frontiera crimei
2013, Mexic, SUA, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Atentie, mor sosiile! (R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (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 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Atletico Madrid -
Real Madrid

21:00 Ora exactã în sport
(direct)

22:00 Fotbal UEFA Europa
League semifinal Lyon-Ajax

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Americanii

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Domnul

Giubegeanu Gicu – Laurenþiu,
administrator unic al S.C.
AGROSERVICE BISTREÞ S.A.
cu sediul în comuna Bistreþ, str.
Calea Dunãrii nr. 366, judeþul
Dolj, înregistratã la Registrul
Comerþului sub nr. J 16/ 571/
1996, CUI RO 8171979, societa-
te închisã, convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionari-
lor (AGOA), pentru data de 29
mai 2017, la ora 11.00 la sediul
societãþii, cu  a doua convoca-
re pentru neântrunire cvorum
în data  de 30 mai 2017, în ace-
laºi loc, la aceeaºi orã, cu ace-
eaºi ordine de zi. AGOA se con-
voacã pentru toþi acþionarii în-
registraþi în Registrul Acþiona-
rilor societãþii la sfârºitul zilei de
17 mai 2017 (data de referinþã),
cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Discutarea ºi aprobarea situa-
þiilor financiare anuale. La
AGOA sunt îndreptãþiþi sã par-
ticipe ºi sã îºi exercite dreptul
de vot numai acþionarii înregis-
traþi în Registrul Acþionarilor
societãþii la “data de referinþã”,
conform procedurilor legale ºi
ale Actului Constitutiv, perso-
nal sau prin reprezentant legal
(pe bazã de procurã specialã).
Accesul acþionarilor îndreptã-
þiþi sã participe la AGOA este
permis prin simpla probã a
identitãþii acestora, fãcutã, în
cazul acþionarilor persoane fi-
zice în baza actului de identita-
te (CI/ BI/ paºaport), iar în cazul
acþionarilor persoane juridice,

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

prin actul de identitate al repre-
zentantului legal( CI/BI/ paºa-
port) însoþit de un document
oficial care îi atestã aceastã ca-
litate (procurã de reprezantare
/ certificat constatator emis de
ORC). Participarea la adunare,
modificãrile în ordinea de zi,
votul în cadrul adunãrii, se vor
face conform L 31/ 1990 actua-
lizatã. Informaþii suplimentare
se pot obþine de la sediul So-
cietãþii, la telefon: 0251/ 355.166.
S.C. AGROSERVICE BISTREÞ
SA Administrator Unic Giube-
geanu Gicu - Laurenþiu.

Anunþ. In conformitate cu
prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare, TI-
TULARUL Comuna Buto-
ieºti, judeþul Mehedinþi, Tel.
0252373003, intenþioneazã sã
solicite  de la A.N. “Apele Ro-
mane” - ABA Jiu, aviz de gos-
podarire a apelor pentru
„Elaborare PLAN URBANIS-
TIC GENERAL” Comuna Bu-
toieºti, Judeþul Mehedinþi.
Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimenta-
re cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodarire a ape-
lor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþiona-
tã. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomãndari se pot
adresa solicitantului dupã
data de 17.05..2017 (data es-
timatã la care se va transmi-
te solicitarea de aviz).

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0251/412.457.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere decomandate Cra-
iova toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

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 comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.

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 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni,judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Teren 3060 mp, Cârcea,
str. Aeroportului,  deschi-
dere 30 m la asfalt, cu-
rent, apã, cadastru. Te-
lefon: 0767/263.391.
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 lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan 2006
înmatriculatã în 2007 +
GPL omologat. Preþ
2200 Euro negociabil.
Telefon: 0766/355.375.
VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

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 pro-
prietar 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 convenabil un au-
tomatizor APOLLO
3WF- 2,6 nou- nefolosit.
Telefon: 0720/ 231.610.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 16 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:

Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotine-
tã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. 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 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.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã
- 100 lei, polizor elec-
tric - 100 lei, bicicletã
copii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de
spãlat Alba-Lux -
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/800 bine întreþi-
nut – 100 lei, televi-
zor 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, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþii do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Telefon:
0732/128. 320; 0351/
181.202.

PIERDERI
PIERDUT certificat
de înregistrare fisca-
lã nr.20202858, eli-
berat la 31.01.2008
de ANAF Dolj,
aparþinând Mihai
M.Georgeta-Deni-
sa, Persoanã Fizi-
cã. Se declarã nul.

PIERDUTE ºi decla-
rate nule douã certifi-
cate constatatoare la
SC TRANSUGY FIN
SRL din Craiova,
având CUI 36404123.

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

În aceastã zi i-am fi
spus “La Mulþi Ani!”.
Acum, doar odihnã
veºnicã ºi sãrut mâna!

Pentru DUMITRU
IOANA, din Robã-
neºti. Familia.

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Bucureºtiul a fost în weekend
gazda unei competiþii de anver-
gurã la lupte. Turneul Internaþi-
onal al României pentru cadeþi
ºi juniori a adus peste 800 de
sportivi din 30 de þãri din lume
în capitala þãrii noastre, aceºtia
luptându-se pentru medaliile puse
în joc. Printre concurenþi s-au
aflat ºi luptãtoare de la CSM
Craiova, care nu au dezamãgit
cucerind trei distincþii. În dublã
legitimare LPS-CSM Craiova,

SERIA 1 – Etapa a 24-a: Voin-
þa Caraula a stat. – Viitorul Do-
bridor 3-0, Flacãra Moþãþei - Vâ-
nãtorul Desa 6-0, Avântul Rast -
Poiana Mare 3-3,Ciupercenii Noi
- Spicul Unirea 7-2, Viitorul Do-
bridor - Galicea Mare nu s-a ju-
cat, Victoria Periºor - Avântul
Giubega 3-0, Recolta Cioroiaºi -
Ciupercenii Vechi 14-1, Fulgerul
Maglavit - Victoria Pleniþa 1-4.
Clasament: 1. Pleniþa 49p, 2.

Moþãþei 48, 3. Desa 45, 4. Poia-
na Mare 33, 5. Ciupercenii Vechi
32, 6. Cioroiaºi 31, 7. Caraula
31, 8. Unirea 29, 9. Rast 29, 10.
Ciupercenii Noi 29, 11. Magla-
vit 22, 12. Dobridor 16, 13. Pe-
riºor 12, 14. Giubega 4.

SERIA 2 – Etapa a 24-a: Pro-
gresul Bãileºti - Gloria Catane 2-6,
Viitorul Afumaþi - Mãceºu de Jos
0-0, Recolta Urzicuþa - Mãceºu de
Sus 3-5, Viitorul Þuglui - ªtiinþa
Calopãr 3-2, Fulgerul Întorsura -
Aktiv Padea 3-0, Unirea Goicea -
Dunãrea Gighera 12-0, Triumf
Bârca - Viitorul Giurgiþa 1-3, Pro-
gresul Cerãt - Seaca de Câmp 2-0.
Clasament: 1. Catane 67p, 2.

Mãceºu de Jos 55, 3. Mãceºu
de Sus 52, 4. Afumaþi 44, 5.
Þuglui 44, 6. Calopãr 41, 7. Ce-
rãt 38, 8. Întorsura 37, 9. Giur-
giþa 34, 10. Bãileºti 34, 11. Goi-
cea 30, 12. Bârca 27, 13. Pa-
dea 19, 14. Seaca de Câmp 18,
15. Urzicuþa 10, 16. Gighera 9.

SERIA 3 – Etapa a 19-a:
Victoria Cãlãraºi - Avântul
Daneþi 1-5, AS Rojiºte - Voin-
þa Puþuri 2-2, Fulgerul Mârºani
- Progresul Castranova 3-5,
Tricolor Dãbuleni - Avântul
Dobreºti 3-0, Inter Secui - Uni-
rea Tâmbureºti 1-1, Progresul
Amãrãºtii de Sus – Unirea
Amãrãºtii de Jos 7-0.
Clasament: 1. Puþuri 43p, 2.

Castranova 43, 3. Secui 38, 4.
Dãbuleni 36, 5. Amãrãºtii de Sus
35, 6. Tâmbureºti 28, 7. Mârºani
23, 8. Daneþi 21, 9. Dobreºti 21,
10. Rojiºte 19, 11. Amãrãºtii de
Jos 18, 12. Cãlãraºi 1.

SERIA 4 – Etapa a 19-a:
Avântul Pieleºti - Energia Ra-
domir 5-4, Flacãra Drãgoteºti
- Torentul Secui 1-0, City Leu
- Viitorul Ghindeni 4-1, Viito-
rul Coºoveni - ªtiinþa Celaru
2-5, Viitorul Teasc - Lucea-
fãrul Popânzãleºti 0-3, Pro-
gresul Mischii - Viitorul II
Cârcea 0-4.
Clasament: 1. Celaru 51p,

2. Cârcea II 47, 3. Leu 44, 4.
Radomir 40, 5. Coºoveni 29,
6. Mischii 28, 7. Ghindeni 26,
8. Pieleºti 25, 9. T. Secui 12,
10. Popânzãleºti 12, 11. Drã-
goteºti 8, 12. Teasc 6.

SERIA 5  - Etapa a 22-a:
AS Greceºti - Valea Fântâ-
nilor nu s-a jucat, Voinþa Bel-
cin - Jiul Bâlta 3-2, Voinþa
Raznic -  Jiul  Breasta 3-2,
Vulturul Cernãteºti - Rapid
Potmelþu 2-1, Betis Craiova
- ªtiinþa 2016 Craiova 4-2,
Viitorul Craiova a stat, CS
Sopot - AS Scãeºti 3-0.
Clasament :  1 .  Potmelþu

35p, 2. Sopot 34, 3. Belcin
34, 4. Cernãteºti 27, 5. Bâlta
26, 6. Scãeþti 24, 7. Betis 21,
8.  Valea Fântânilor 20,  9.
ªtiinþa 19, 10. Raznic 16, 11.
Breasta 8.

Liga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente

Simona Halep a revenit pe locul 4 în lumeSimona Halep a revenit pe locul 4 în lumeSimona Halep a revenit pe locul 4 în lumeSimona Halep a revenit pe locul 4 în lumeSimona Halep a revenit pe locul 4 în lume
Ascensiunea româncei s-a datorat titlului apãrat
cu succes la Madrid, iar noul lider mondial este

Angelique Kerber

Simona Halep a revenit pe locul
4 în clasamentul mondial al jucã-
toarelor profesioniste (WTA), dat
publicitãþii ieri, graþie unui salt de
patru poziþii datorat titlului cucerit
sâmbãtã la Madrid. Angelique Ker-
ber este din nou numãrul unu mon-
dial, urmatã de americanca Sere-
na Williams ºi de Karolina Plisko-
va (Cehia). Halep se aflã la 805
puncte de Pliskova ºi are un avans
de peste 700 de puncte faþã de ur-
mãtoarea clasatã, Dominika Cibul-
kova (Slovacia). Irina Begu conti-
nuã coborârea în ierarhie ºi a ajuns
pe 44 dupã ce a pierdut opt poziþii,

Monica Niculescu a urcat trei trep-
te ºi e pe 48, iar Sorana Cîrstea a
reuºit un salt spectaculos de 16
locuri, pânã pe 67. La dublu, Mo-
nica Niculescu se menþine pe 24,
Raluca Olaru a urcat trei locuri ºi
este pe 54, iar Simona Halep a reu-
ºit un salt remarcabil de 43 de lo-
curi, ajungând pe 71, cea mai bunã
clasare din cariera sa la dublu. Ha-
lep a reuºi sã intre ºi în top 10, pe
locul 8, în clasamentul WTA Race
to Singapore, pentru Turneul Cam-
pioanelor.

Clasamentul WTA la simplu: 1
(2). Angelique Kerber (Germania)

7.035 puncte, 2 (1). Serena Wil-
liams (SUA) 6.110, 3 (3). Karolina
Pliskova (Cehia) 6.010, 4 (8). Si-
mona Halep 5.205, 5 (5). Domini-
ka Cibulkova (Slovacia) 4.480, 6
(6). Johanna Konta (Marea Brita-
nie) 4.330, 7 (4). Garbine Mugu-
ruza Blanco (Spania) 4.287, 8 (9).
Svetlana Kuzneþova (Rusia) 4.260,
9 (7). Agnieszka Radwanska (Po-
lonia) 4.195, 10 (11). Caroline
Wozniacki (Danemarca) 3.915.

Celelalte românce din primele
300 WTA: 44 (36). Irina-Camelia
Begu 1.172, 48 (51). Monica Ni-
culescu 1.110, 67 (83). Sorana
Cîrstea 915, 106 (105). Ana Bog-
dan 533, 118 (121). Patricia Maria
Þig 450, 225 (223). Irina Bara 233,
256 (250). Alexandra Cadanþu 194,
291 (292). Cristina Dinu 155, 298
(323). Elena-Gabriela Ruse 148.
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Handbaliºtii de la Universitatea Craio-
va au câºtigat jocul de la Sibiu, din ca-
drul etapei a 24-a a campionatului Divi-
ziei A, Seria B. Trupa pregãtitã de Costin
Dumitrescu ºi Cãtãlin Popescu s-a impus
cu 36-25, în faþa formaþiei locale HC Si-
biu, meci care a avut loc la Sala Transil-
vania. În penultima etapã a Diviziei A,
Seria B, Universitatea Craiova, care se

Ieri, la sediul Asociaþiei Judeþene de Fot-
bal Dolj, a avut loc tragerea la sorþi pentru
semifinalele Cupei României – faza judeþea-
nã. Cele douã duble vor fi: Metropolitan Iºal-
niþa – CS Sopot ºi  Danubius Bechet – Du-
nãrea Calafat. Echipa CS Sopot este singu-
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ra echipã din liga a V-a ajunsã în aceastã
fazã, celelalte trei formaþii fiind din Liga a
IV-a Dolj.  Turul semifinalelor va avea loc
pe data de 24 mai 2017, iar returul în data
de 31 mai 2017. Finala competiþiei se va dis-
puta la o datã ce va fi anunþatã ulterior.

aflã pe locul 5, cu 36 de puncte, va primi
replica echipei HCM Sighiºoara, ocupanta
locului 3, în cazul unui succes oltenii
având ºansa sã urce pe podium. În parti-
da de la Sibiu au evoluat: Lupitu, Gheor-
ghiþã (portari), Ianaºi 7 goluri, Cioroga-
ru 7, Mãnescu 5, Guºatu 4, Luntraru 4,
Mitran 3, Pãun 2, Ion 1, Zaritchi 1, Io-
vãnescu 1, Ruºianu 1. 

ªtefania Priceputu ºi Ana Maria
Cristescu au obþinut un argint,
respectiv bronz. ªtefania s-a cla-
sat pe locul secund în întrece-
rea junioarelor la categoria 44 kg,
iar Ana Maria a venit pe trei la
cadeþi în limitele categoriei 40
kg. Adina Irimia, sportivã de la
CSM Craiova, a urcat ºi ea pe a
treia treaptã a podiumului la ca-
deþi, categoria 70 kg. Luptãtoa-
rele sunt pregãtite de Petre Ban-
ciu ºi Valentin Boboºca.
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1. Viitorul 10 5 3 2 12-8 44
2. FCSB 10 6 2 2 15-7 44
3. Dinamo 10 5 4 1 15-8 40
4. CFR Cluj 10 3 2 5 8-14 33
5. Craiova 10 2 3 5 8-14 31
6. Astra 10 1 2 7 10-17 27
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a X-a
Gaz Metan – FC Voluntari 4-1

Au marcat: Eric 52, 61, Buziuc 55, 83 / Buzean 68 - aut.
ACS Poli – CSMP Iaºi 1-1

Au marcat: Fucek 48 / Bole 42.
Meciurile ASA – FC Botoºani ºi Pandurii – Chiajna

s-au jucat asearã.

7. CSMP Iaºi 10 5 5 0 12-3 35
8. Gaz Metan 10 3 5 2 12-8 34
9. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 10 2 4 4 9-11 23
13. Pandurii 9 1 4 4 6-14 17
14. ASA 9 1 4 4 3-9 13
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  PLAY-OUT

Play-off – ultima etapã
FCSB – „U” Craiova 3-0

Au marcat:  Alibec 18,  42,  Jakol is  44.
Dinamo – Astra 1-1

Au marcat:  Nemec 41 /  Ioniþã 32.
Viitorul – CFR Cluj 1-0

A marcat: Iancu 65 – pen.

Tratativele dintre Universitatea
Craiova ºi antrenorul italian De-
vis Mangia sunt reale ºi destul de
avansate, mai lipsind decât anun-
þul oficial. Dacã din partea clu-
bului din Bãnie nu sunt confir-
mãri, presa italianã a anunþat cã
fostul selecþioner al squadrei az-
zurra under 21 este foarte aproa-
pe de a-l înlocui pe Gigi Mulþes-
cu. Acesta din urmã a recunos-
cut cã meciul cu FCSB a fost
ultimul pentru el la Universitatea
în campionat ºi va mai sta pe
bancã joi, în returul semifinalei
Cupei României, cu FC Voluntari.
Jurnaliºtii site-ului italian tutto-

Presa internaþionalã îl felicitã
pe fostul jucãtor al Barcelonei ºi
al Real Madrid pentru ce a reuºit
sã facã la Ovidiu ºi pentru titlul
dobândit cu Viitorul. Publicaþia El
Mundo deportivo, ziar de casã al
Barcelonei, titreazã ”Echipa lui
Hagi, Viitorul Constanþa, noua
campioanã a României”. În arti-
col, jurnaliºtii precizeazã ºi de in-

TTTTTitlul câºtigat de Hagi are ecouri internaþionaleitlul câºtigat de Hagi are ecouri internaþionaleitlul câºtigat de Hagi are ecouri internaþionaleitlul câºtigat de Hagi are ecouri internaþionaleitlul câºtigat de Hagi are ecouri internaþionale
tenþia finanþatorului FCSB-ului,
Gigi Becali, de a merge la TAS,
deoarece, fiind la egalitate de
puncte, departajarea ar trebui sã
se facã în funcþie de confruntã-
rile directe ºi din sezonul regu-
lat, nu doar din play-off. ªi cei
de la AS, apropiaþi de Real Ma-
drid, îi dedicã un articol campioa-
nei României, intitulat ”Viitorul lui

Hagi revendicã titlul în România,
însã FSB face recurs”. Articolul
conþine declaraþiile ”Regelui”,
susþine cã trofeul este al lor ºi
vor merge oriunde doresc cei de
la FCSB. Din Franþa, L’Equipe îi
acordã un scurt articol ”Regelui”,
în care precizeazã cã FCSB ºi Vi-
itorul vor disputa al treilea tur al
calificãrilor din Liga Campionilor.

Preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu, vrea ca, din sezonul
2019/2020, Liga 1 sã aibã 16
echipe, astfel încât primul eºa-
lon sã aibã ºi câteva cluburi de
tradiþie, cu mulþi suporteri.

”Dorim încã de anul acesta sã
stabilim ca din sezonul 2019/

2020, Liga 1 sã porneascã cu 16
echipe, sã fie suficient spaþiu
pentru echipele de tradiþie. Au
început sã vinã din urmã, susþi-
nute de suporteri”, a spus Rãz-
van Burleanu. Cât priveºte eºa-
lonul secund, nu se intenþionea-
zã revenirea la douã serii. Pre-

ºedintele FRF spune cã în ur-
mãtorul sezon Liga a 2-a va avea
o singurã serie de 18 echipe. Bur-
leanu nu renunþã la ideea ca o
parte din drepturile TV de la Liga
1 sã ajungã la echipele din ligile
inferioare, invocând principiul
solidaritãþii financiare.
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Antrenorul de 43 de ani care a condus naþionala
under 21 a Italiei pânã în finala Euro 2013 va prelua
formaþia din Bãnie, dupã plecarea lui Gigi Mulþescu

mercatoweb.com scriu cã Devis
Mangia, fostul tehnician al echi-
pei Ascoli, formaþie din Serie B,
Italia, este în negocieri cu Uni-
versitatea Craiova. „Sirenele din
România sunã pentru Devis Man-
gia. Fostul antrenor al echipei As-
coli este în negocieri cu Craio-
va. Mangia este în vizorul româ-
nilor, care sunt foarte interesaþi
de el. România sunã, Craiova
face pressing. În gândul lor este
Devis Mangia”, au scris cei de la
tuttomercatoweb.com. Ca se-
cund al lui Devis Mangia la Uni-
versitatea Craiova ar putea fi Paul
Codrea, fost mijlocaº la Palermo.

I-a purtat pe „azzurrini”
într-o finalã cu Spania
lui Isco ºi Alcantara

În vârstã de 42 de ani (îm-
plineºte 43 de ani pe 6 iunie),
Mangia s-a format ca portar,
dar s-a retras la doar 20 de
ani, fãrã sã joace la nivel înalt.
Între 1994 ºi 2004 a antre-
nat grupe de copii ºi juniori
la diverse formaþii din Italia.
În 2004, a fost numit principal la
Varese, formaþie care evolua în Se-
rie D pe care a ajutat-o sã promo-
veze în Serie C (liga a treia din Ita-
lia). În 2011, Mangia a ajuns la Pa-
lermo ca antrenor al echipei de ti-
neret, fiind ulterior promovat sur-
prinzãtor la prima echipã, dupã de-
miterea lui Stefano Pioli. A antrenat
în Serie A timp de patru luni, pânã

în decembrie 2011, când a
fost demis de excentricul pa-
tron al sicilienilor, Maurizio
Zamparini, un adevãrat devo-
rator de tehnicieni. Ulterior,
Mangia l-a înlocuit pe Ciro
Ferrara ca selecþioner al echi-
pei U21 a Italiei ºi a ajuns cu
„azzurrini” pânã în finala
Campionatului European de
tineret din 2012. În ultimul act
al competiþiei desfãºurate în
Israel, Spania a învins Italia
cu 4-2. Atunci, Thiago Alcan-
tara a reuºit o triplã, iar Isco
a marcat un gol, pentru ita-
lieni punctând Immobile ºi
Borini. Din echipa antrenatã
atunci de Mangia fãceau par-
te jucãtori precum: Verratti
(acum la PSG), Insigne
(acum la Napoli), Florenzi

(acum la AS Roma), Immobile (fost
la Dortmund ºi Sevilla, acum la La-
zio), Gabbiadini (fost la Napoli,
acum la Southampton), Borini (fost
la Liverpool, Chelsea, Roma, acum
la Sunderland), Sansone (acum la
Villarreal), Donati (fost la Leverku-
sen, acum la Mainz). În echipa

Spaniei de atunci, pregãtitã de ac-
tualul selecþioner al „Furia Roja”,
Julen Lopetegui, evoluau: De Gea,
Thiago Alcantara, Bartra, Alberto
Moreno, Illarramendi, Isco, Mora-
ta, Tello, Nacho, Dani Carvajal,
Koke sau Muniain. În semifinale,
Italia under 21 a învins Olanda cu
1-0, pentru batavi jucând pe vre-
mea aceea: Strootman, Wijnaldum,
Blind, Luuk de Jong sau Depay.
Pauzã de un an din motive medicale

Dupã aceastã experienþã, tehni-
cianul acum în vârstã de 42 de ani

a antrenat în Serie B, la Spezia, Bari
ºi Ascoli. Cu Spezia a terminat
campionatul ligii secunde pe locul
8, în zona de play-off, însã nu a
reuºit promovarea în Serie A. An-
gajat apoi de Bari, a fost demis
dupã 4 luni, în urma a 3 înfrângeri
consecutive suferite în eºalonul
secund. În sfârºit, în sezonul
2015-2016 a preluat-o pe Ascoli,
la jumãtatea campionatului Serie B
ºi a demisionat cu douã etape îna-
inte de final, din motive de sãnãta-
te, aceleaºi care l-au determinat sã
ia ºi o pauzã de un an.

Cariera lui Devis Mangia ca antrenor:
Ascoli (Serie B) – noiembrie 2015-iunie 2016

Bari (Serie B) – iulie 2014-noiembrie 2014
Spezia (Serie B) – decembrie 2013-iunie 2014

Italia (under 21)-iulie 2012-iulie 2013
Palermo (Serie A) – august 2011-decembrie 2011
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