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-  Cum nu s-a schimbat,
Popescule? Azi e mai rãu
decât ieri.

Sãrbãtoare la Liceul
Tehnologic Auto

Ieri, Instituþia Prefectului Jude-
þului Dolj a organizat o ceremonie
militarã dedicatã celebrãrii Zilei In-
dependenþei de Stat a României,
Zilei Victoriei Coaliþiei Naþiunilor
Unite în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi Zilei Uniunii Europene.
Evenimentul, de o încãrcãturã is-
toricã deosebitã, a avut loc la 
Monumentul Eroilor Rãzboiului de
Independenþã din Craiova, în pre-
zenþa oficialitãþilor locale, a milita-
rilor activi ºi în rezervã ºi nu în ul-
timul rând, în prezenþa cetãþenilor
care ºi-au adus ºi copiii pentru a
rememora o filã de istorie. Ziua
Uniunii Europene nu înseamnã
numai data de naºtere a proiectu-
lui european, ci ºi o zi a bucuriei de
a fi împreunã, o zi a voinþei de soli-
daritate, o zi a marii comunitãþi din
care fac parte toþi cetãþenii UE.
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La numai 16 km de Craiova se aflã Teascul, la care este alipit
administrativ, de mulþi ani, satul Secui, împreunã formând un au-
tentic micro-bazin legumicol al Doljului, care conteazã, nu doar în
aprovizionarea pieþelor Craiovei, ci ºi a altor oraºe din þarã. ªi, nu
de azi de ieri, ci de ani buni, perenitatea tradiþiei ºi vocaþiei nefiind
dezminþite. De la intrarea în teafãra comunã frapeazã prezenþa
„solariilor”, în aproape fiecare gospodãrie, puþine la numãr fiind
gospodãriile din care lipsesc aceste amenajãri protejate.

Craiova are oaspeþi
de la centru!

Pe linie exclusiv administra-
tivã, Craiova primeºte, as-
tãzi, vizita unor oficiali de la
centru, delegaþia acestora fi-
ind condusã de Liviu Drag-
nea,  preºedintele Camerei
Deputaþilor,  dar ºi  l iderul
PSD. Vicepremierul  Sevi l
Shhaideh ºi ministrul Muncii,
Lia Olguþa Vasilescu, îl vor
însoþi pe Liviu Dragnea. Sunt
prevãzute a fi trecite în revis-
tã noul spital, care se constru-
ieºte în curtea Spitalului de
Boli Infecþioase „Victor
Babeº”, dar ºi noul stadion,
care se apropie de inaugurare.
O conferinþã judeþeanã extra-
ordinarã a PSD Dolj  ºi întâl-
nire cu primarii din teritoriu
este anunþatã. (L. Moþîrliche)
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Tudorel Toader,
ministrul Justiþiei:
Sãptãmâna viitoare
prezint proiectul
de lege pentru
modificarea
codurilor în Guvern

Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, a declarat, ieri, cã
sãptãmâna viitoare va supune
aprobãrii Executivului
proiectul de lege privind
modificarea celor patru
coduri, penal ºi de precedurã
penalã, dar ºi civil ºi de
procedurã civilã, iar în scrut
timp ºi cele trei proiecte care
privesc Justiþia. ”Luni, pe
data de 15 e planificatã ºi
anunþatã pe site cea de-a
doua dezbatere cu specialiºtii
profesioniºti ai dreptului pe
Codul Penal, Codul de
procedurã penalã, punerea de
acord cu deciziile Curþii
Constituþionale, transpunerea
directivei privind confiscarea
extinsã, transpunerea directi-
vei referitoare la protecþia
victimelor infracþiunii.
Aºadar, cea de-a doua dezba-
tere, dupã care sãptãmâna
viitoare prezint proiectul de
lege în Guvern ºi îl trimitem
la Parlament spre dezbatere”,
a declarat Tudorel Toader.
Totodatã, el a precizat cã
responsabilii din Ministerul
Justiþiei lucreazã în prezent
la pachetul de legi privind
Justiþia, respectiv Legea nr.
303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor,
Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciarã ºi
Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magis-
traturii, urmând sã îl prezin-
te spre aprobare ”probabil”
peste douã sãptãmâni.
Ministrul Justiþiei s-a arãtat
încrezãtor ºi în privinþa
rezolvãrii supraaglomerãrii
din penitenciare.
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„Este de fapt o înºelãtorie a sta-
tului român, ceea ce sigur cã nu
putem sã acceptãm. Beneficiarii
în platã în luna martie – pânã la
1.233 lei, sunt 108.438 de bene-
ficiari, deci cei mai mulþi. Între
1.234 – 3.400 lei sunt 39.700, în-
tre 3.400 – 5.000 lei sunt 5.478,
între 5.000 – 10.000 sunt 3.504,
iar peste 10.000 sunt 623. Cu
aceastã plafonare pe care o vom
face nu vom afecta foarte multe
persoane din România, dar în mod
clar, cei care au bulversat siste-
mul ºi ne-au pus sã plãtim astfel
de sume vor trebuie sã se limiteze
la ceea ce le permitem”, a spus
Olguþa Vasilescu.

Ea a arãtat cã dupã scoaterea
plafonului de 3.400 de lei, cât era
în 2016, sistemul s-a transformat

Bacalbaºa a fost cel care a dat
tonul jignirilor, el luând cuvântul
dupã Corneliu Bichineþ. „Colegul
meu de la Vaslui – tot Vasluiul: vio-
luri ºi discursuri bune în Parla-
ment oferã Vasluiul!”, ºi-a înce-
put discursul Bacalbaºa. El a con-
tinuat cu jigniri directe la adresa
preºedintelui interimar al PNL,
Raluca Turcan, cãreia i-a greºit
numele. „Eu sunt fracþiunea care
nu-ºi þine gura din Parlamentul
român. Eu unul nu o sã mã las
speriat de ameninþãrile distilate ale
doamnei Gurgan, Curcan, îmi sca-
pã, mã scuzaþi, sunt bãtrân”, a
spus Bacalbaºa.

La acest moment, preºedintele
de ºedinþã, social-democratul Ga-
briel Vlase, i-a solicitat lui Bacal-
baºa sã încheie discursul ºi i-a ce-
rut repetat sã plece la locul sãu,
în salã. Parlamentarii USR au pã-
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Ministrul Muncii, Olguþa Vasilescu, a precizat,

ieri, cã plafonarea indemnizaþiei de creºtere a copi-
lului va opri o „industrie” a celor care au bulversat
sistemul ºi au pus statul în situaþia de a le plãti sume
foarte mari, ea menþionând cã plafonarea nu va afecta
foarte multe persoane. Ea a spus cã opþiunea sa per-
sonalã pentru plafonul indemnizaþiei de creºtere a
copilului este de 8.000 de lei/lunã, menþionând cã

aceasta ar fi cea mai bunã variantã. Marþi dupã amia-
zã, însã, Liviu Dragnea a anunþat cã nu susþine plafo-

narea indemnizaþiilor de creºtere a copilului.

într-un „haos”. „Anul trecut era
3.400 lei aceastã sumã, dupã care
s-a scos efectiv plafonul ºi a de-
venit un haos generalizat. Sã iei
35.000 euro timp de doi ani de
zile de la statul român doar pen-
tru cã ai un copil în creºtere este
mult prea mult. Nu existã aºa
ceva în toatã aceastã lume. Am
spus cã se transformã într-o in-
dustrie pentru cã, faþã de anul
trecut unde pânã la jumãtatea
anului am plãtit o sumã, aceeaºi
sumã de bani am plãtit-o acum
în primele trei luni de zile”, a adã-
ugat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii opteazã pen-
tru un plafon de 8.000 lei pentru
indemnizaþia de creºtere a copilu-
lui. „Deocamdatã analizãm, între
5.000 ºi 10.000 lei va fi (plafonul,

n.r.). Aºa cum v-am spus, sunt
foarte puþine persoane care vor fi
afectate, dar în mod cert vom opri
o industrie”, spus ministrul Mun-
cii. Olguþa Vasilescu a arãtat, însã,
cã opþiunea ei vizeazã un plafon de
8.000 de lei. „Probabil cã cea mai
potrivitã variantã va fi undeva la
8.000 lei, care este o sumã foarte
corectã”, a spus ministrul Muncii.

Dragnea, nemulþumit
cã ministrul Muncii

nu s-a abþinut de la declaraþii
Liviu Dragnea a anunþat ieri dupã

amiaza cã nu susþine plafonarea
indemnizaþiilor de creºtere a copi-
lului, în aceeaºi zi în care ministrul
Muncii spunea cã varianta sa este
de plafonare la 8.000 de lei pe lunã.

Dragnea a fost solicitat sã comen-
teze, marþi, declaraþiile fãcute de
ministrul Muncii, la Parlament, Lia
Olguþa Vasilescu, în condiiþiile în
care aceasta a susþinut plafonarea
indemnizaþiilor de creºtere a copi-
lului la 8.000 lei/lunã. „Eu i-am ru-
gat pe toþi sã fie puþin mai rezer-
vaþi cu proiectele sau cu ideile pe
care le au pânã când nu se contu-
reazã proiectul complet în ceea ce
priveºte salarizarea, ºi nu numai,
ºi impozitul pe venit. O sã rãspund
la aceastã întrebare când noi o sã
finalizãm toate discuþiile. Nu mai
rãspund la tot felul de idei care vin
din partea unor colegi”, a rãspuns
Dragnea. Întrebat dacã susþine pla-
fonarea totuºi, ca principiu, Drag-
nea a rãspuns categoric: „Nu”.

Gesturi ºi cuvinte obscene, în Parlament
Deputaþii Nicolae Bacalbaºa (PSD) ºi Corneliu Bichineþ

(PMP) au susþinut, ieri, la tribuna Parlamentului, în plenul
comun, discursuri în care au folosit gesturi ºi cuvinte obsce-

ne, jigniri triviale ºi acuze, chiar ºi reciproce.

rãsit sala, în semn de protest faþã
de limbajul folosit de deputatul
PSD Nicolae Bacalbaºa la adresa
preºedintelui interimar al PNL,
Raluca Turcan.

De asemenea, parlamentarii din
salã au vociferat ºi au bãtut cu pal-

mele în pupitre. „Dã cu <labele>,
vezi cã faci fracturã, vezi domni-
ºoarã cã faci fracturã ºi pe urmã
nu mai poþi sã ...votezi”, a spus
Bacalbaºa, de la tribuna Parlamen-
tului, fãcând totodatã un gest ob-
scen cu mâna dreaptã ridicatã în
sus ºi pendulând antebraþul. În
acest moment, preºedintele de
ºedinþã i-a închis microfonul lui
Bacalbaºa.

Deputatul PMP Corneliu Bichi-
neþ a solicitat un drept la replicã,
pe care l-a utilizat pentru a folosi,
la rândul sãu, cuvinte triviale ºi a-
l jigni pe antevorbitorul sãu. „Aþi
trecut de multe ori, stimate dom-
nule scriitor, prin judeþul Vaslui ºi
nu v-a stricat nimeni rozeta”, i s-
a adresat acesta lui Bacalbaºa.

Liderul PSD Liviu Dragnea a

precizat, marþi, cã CExN al PSD,
convocat pentru miercuri, va lua
în discuþie ºi cazul deputatului so-
cial-democrat Nicolae Bacalbaºa,
care a fãcut gesturi obscene în
plen, el arãtând cã nu este prima
datã când acesta are astfel de „ie-
ºiri”. Întrebat dacã la CExN al PSD
se va lua în discuþie ºi discursul
lui Bacalbaºa de marþi, din plenul
Parlamentului, Dragnea a rãspuns
afirmativ. „Da. Nu este prima datã,
l-am rugat personal - este un om
pe care îl respect pentru tot ceea
ce a fãcut ºi pentru ceea ce face -
dar l-am rugat personal sã nu mai
aibã astfel de ieºiri, pentru cã aco-
lo nu suntem pe persoanã fizicã”,
a spus Dragnea. El a arãtat cã PSD
nu a câºtigat alegerile cu astfel de
manifestãri.
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Proclamarea independentei
statale la 9 mai 1877 nu a fost un
act spontan ci o încununare a
strãdaniilor tot mai numeroase
din acei ani, o aruncare peste bord
a ultimei verigi a suzeranitatii oto-
mane. În acea zi memorabilã,
Mihail Kogâlniceanu, declara în
Parlamentul þãrii: “suntem inde-
pendenþi, suntem naþiune de
sine stãtãtoare”. Independenþa
astfel proclamatã trebuia con-
sfinþitã ºi apãratã pe câmpul de
luptã spre a putea fi impusã for-
þelor militare turceºti ºi recunos-
cutã apoi de puterile europene.

Al doilea eveniment se refera
la ziua de 9 mai 1945, zi in care-
 Aliaþii din cel de-al doilea rãzboi
mondial au obtinut victoria im-
potriva Germaniei naziste, pu-
nând astfel capat celei mai pus-
tiitoare conflagratii din istoria
continentului european.
Propunerea lui Robert Schuman

este consideratã a fi piatra
de temelie a Uniunii Europene

În fiecare an, de Ziua Europei
(9 mai) sãrbãtorim pacea ºi uni-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Ieri, Instituþia Prefectului Judeþului Dolj
a organizat o ceremonie militarã dedicatã
celebrãrii Zilei Independenþei de Stat a Ro-
mâniei, Zilei Victoriei Coaliþiei Naþiunilor
Unite în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
ºi Zilei Uniunii Europene. Evenimentul, de
o încãrcãturã istoricã deosebitã, a avut loc
la  Monumentul Eroilor Rãzboiului de In-
dependenþã din Craiova, în prezenþa ofi-

cialitãþilor locale, a militarilor activi ºi în
rezervã ºi nu în ultimul rând, în prezenþa
cetãþenilor care ºi-au adus ºi copiii pentru
a rememora o filã de istorie. Ziua Uniunii
Europene nu înseamnã numai data de naº-
tere a proiectului european, ci ºi o zi a bu-
curiei de a fi împreunã, o zi a voinþei de
solidaritate, o zi a marii comunitãþi din care
fac parte toþi cetãþenii UE.

tatea în Europa. Data marcheazã
ziua istoricã în care a fost pro-
nunþatã declaraþia Schuman. În
cadrul unui discurs þinut la Paris,
în 1950, ministrul francez al Afa-
cerilor Externe de atunci, Robert
Schuman, propunea stabilirea unei
noi forme de cooperare politicã în
Europa, care sã înlãture posibili-

tatea izbucnirii unui nou
rãzboi între naþiunile
Europei.

Viziunea sa era de a
crea o instituþie euro-
peanã care sã centra-
lizeze ºi sã gestioneze
producþia de cãrbune
ºi oþel. Un an mai târ-
ziu, a fost semnat tra-
tatul care prevedea
crearea unui astfel de
organism. Propunerea
lui Robert Schuman
este consideratã a fi
piatra de temelie a Uni-
unii Europene. Statele
Beneluxului ºi Italia s-
au alãturat Franþei ºi
Germaniei ºi, la 18
aprilie 1951, a fost
semnat Tratatul de la
Paris, care instituia

Comunitatea Europeanã a Cãrbu-
nelui ºi Oþelului (CECO) între
Germania, Franþa, Belgia, Italia,
Luxemburg ºi Olanda.

Aceste state au semnat, la 25
martie 1957, Tratatele de la
Roma, care instituiau Comunita-
tea Economicã Europeanã (CEE).
Ulterior, la acest complex proiect
de construcþie europeanã s-au
alãturat Irlanda, Marea Britanie ºi
Danemarca (1973), Grecia
(1981), Spania ºi Portugalia
(1986), Suedia, Austria ºi Finlan-
da (1995), iar la 1 mai 2004, noi
zece state: Cehia, Ciprul, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Malta, Slo-
vacia, Slovenia, Polonia ºi Unga-
ria ºi la 1 ianuarie 2007 Bulgaria
ºi România, ºi ulterior Croaþia.
Uniunea Europeanã are în pre-
zent 28 de state membre.

“Se aºeaza astfel o nouã
piatrã la fundamentul
identitãþii de neam”

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, prezent
la ceremonie a subliniat faptul cã,
în 2017,  celebrarea acestei zile
are loc într-un context cu totul
special ºi asta, pentru cã mar-
cãm, mai presus de orice, împli-
nirea a 140 de ani de când, în
Adunarea Deputaþilor, ministrul
de Externe, Mihail Kogãlniceanu,
dãdea glas actului de independen-
þã a þãrii, prin ieºirea de sub su-
zeranitate otomanã. “În calenda-
rul marilor momente ale naþiunii

noastre, ziua de 9 Mai ocupã un
loc aparte, pentru cã sub ampren-
ta ei stau trei evenimente majore,
care, întinse pe un orizont de
peste ºapte decenii, ne-au con-
turat devenirea ºi au ajuns astfel

sã defineascã România
prezentului. În 2017, ce-
lebrarea acestei zile are loc
într-un context cu totul
special, pentru cã marcãm,
mai presus de orice, îm-
plinirea a 140 de ani de
când, în Adunarea Depu-
taþilor, ministrul de Exter-
ne, Mihail Kogãlniceanu,
dãdea glas actului de inde-
pendenþã a þãrii, prin ieºi-
rea de sub suzeranitate oto-
manã. Se aºeza astfel o
nouã piatrã la fundamen-
tul identitãþii de neam, par-
te a unei vaste construc-
þii, pe care înaintaºii noºtri
au realizat-o prin luptã ºi
sacrificii, în Rãzboiul de
Independenþã, apoi în pri-
ma conflagraþie mondialã,

Mihai Genoiu, primarul interimar al municipiului Craiova:
“Celebrarea Zilei Independenþei, moment reper al istorie noastre

are o semnificaþie aparte, pentru noi, craiovenii. Mãrturia devota-
mentului bravilor soldaþi stau zecile de medalii ºi paginile de glorie,
scrise cu sângele craiovenilor în lupta pentru Independenþã. În ziua
de 9 mai 1877, în ºedinþa Parlamentului þãrii, Mihail Kogãlniceanu
fãcea o declaraþie istoricã. Suntem independenþi, suntem naþiune de
sine stãtãtoare. Iar pentru oamenii acelor locuri a fost semnalul sufi-
cient pentru a porni la luptã, pentru a contribui ºi ei la transformarea
þãrii noastre. Craiova de atunci s-a implicat cu tot ce a avut mai bun
: oameni, adãposturi, resurse ºi prin poziþia sa cu un centru impor-
tant unde s-au luat toate mãsurile necesare operaþiunii militare”

în urma cãreia am dobândit unita-
tea, ºi în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, în care a trebuit sã o apã-
rãm cu arma în mânã…”, a subli-
niat ºeful administraþiei judeþene.

“Cu încredere în viitorul
proiectului european”

Cu acest prilej, în calitate de
reprezentant al Guvernului în te-
ritoriu, prefectul judeþului Dolj,
Dan Narcis Purcãrescu a dat ci-
tire mesajului Primului Ministru
al României, Sorin Grindeanu.
„Marcãm astãzi (n.r ieri) trei mo-
mente istorice fundamentale, 140
de ani de când România ºi-a pro-
clamat independenþa, Ziua Euro-

pei ºi Ziua Victoriei Coaliþiei Na-
þiunilor Unite în cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial. 9 mai 1877 a re-
prezentat pasul fundamental în
consolidarea României ca stat in-
dependent ºi unitar. Respect pen-
tru curajul ºi determinarea înain-
taºilor noºtri care, cu gândul la
generaþiile viitoare, au contribuit
la crearea statului român modern.
Tot astãzi (n.r ieri), cinstim sa-
crificiul eroilor, oameni simpli sau
de stat, care au sperat într-o lume
nouã, vindecatã de patima con-
flictului, ºi au contribuit prin jert-
fa lor la sfârºitul celei mai însân-
gerate file a istoriei secolului tre-
cut, Al Doilea Rãzboi Mondial. ªi,
nu în ultimul rând, sãrbãtorim as-
tãzi (n.r ieri) Ziua Europei, cu în-
credere în viitorul proiectului eu-
ropean ºi cu asumarea unui rol
constructiv al României în acest
proiect. Europa de azi este mult
diferitã de cea de acum 67 de ani,
când se semna Declaraþia Schu-
man”, a subliniat reprezentantul
Guvernului în teritoriu.
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Piaþa a scos afarã
roºia autohtonã

Viceprimarul comunei, Con-
stantin Constantinescu, are so-
lar de mulþi ani, practic de când
s-a însurat, dacã am reþinut cu
atenþie. Cunoaºte tainele acestei
îndeletniciri, care este legumi-
cultura, a prins ºi ani buni, dar
a trãit ºi descumpãniri teribile,
când recolta i-a fost compromi-
sã. Ba de valuri târzii de frig, ba
de câte o boalã folialã fãrã leac.
Când vorbeºte o face aidoma
expertului în materie ºi bate la
competenþã un „universitar”, cu
doctorat ºi aºa mai departe, care
a învãþat cum se cultivã legu-
mele pe calculator. Ce spune
Constantin Constantinescu? Dar
ce nu spune? Roºia autohtonã,
cãrnoasã, gustoasã, cu pieliþã
subþire, a pierdut teren în faþa
unor hibrizi, pe care îi preferã
piaþa. ªi trebuie sã te adaptezi
cerinþelor acesteia. Costã scump
sãmânþa de rãsad: un pliculeþ de
5 g, cu 1.000 de seminþe costã
între 260 ºi 400 lei, funcþie de
soi. Nu se „umblã cu prostii”,
de stimulatori de creºtere e vor-
ba, ºi cine face aºa ceva se com-
promite singur.

Se vinde scump
gunoiul de grajd!
Fãrã îngrãºãminte organice

încorporate de toamna în sol,
pentru crearea  unuit strat nu-
tritiv cât mai fertil, nu ai cum
produce legume, destul de pre-
tenþioase în aceastã privinþã. Aºa
a ajuns, la bun, preþ gunoiul de
grajd (între 200-300 lei cãruþa),
nu în comunã, unde nu se gã-
seºte, ci ºi în împrejurmi. Ba se
chiar „arvuneºte” din timp, la
cei care au disponibilitãþi. Mai în
glumã, mai în serios, localnicii
spun cã, doar în Olanda, guno-
iul de grajd are atâta cãutare. Tot
din timp se iau ºi mãsuri preven-
tive la dãunãtorii specifici, legu-

La numai 16 km de Craiova se aflã
Teascul, la care este alipit administra-
tiv, de mulþi ani, satul Secui, împreunã
formând un autentic micro-bazin legu-
micol al Doljului, care conteazã, nu
doar în aprovizionarea pieþelor Craio-
vei, ci ºi a altor oraºe din þarã. ªi, nu de
azi de ieri, ci de ani buni, perenitatea
tradiþiei ºi vocaþiei nefiind dezminþite.
De la intrarea în teafãra comunã fra-
peazã prezenþa „solariilor”, în aproape
fiecare gospodãrie, puþine la numãr fi-
ind gospodãriile din care lipsesc aceste
amenajãri protejate. Se practicã, aºadar,
o legumiculturã intensivã, care cumu-
leazã, în evaluarea primarului Marin

Niþu, cam 40 de hectare. Pe aceastã su-
prafaþã se întinde grãdina efectivã de
legume a Teascului. Una realmente eco-
logicã. Se trudeºte din zorii zilei, pânã
la lãsarea întunericului, ºi când nu se
trudeºte se vegheazã. Legumicultori cu
întinsã experienþã, cei din Teasc simt
când vegetaþia decurge nestânjenit sau
când aceasta este perturbatã de tempe-
raturi prea ridicate sau prea scãzute, cum
s-a întâmplat de datã recentã, cu vizibile
consecinþe. Dacã un mare scriitor spu-
nea cã veºnicia s-a nãscut la sat, la Teasc
ea s-a îngemãnat cu hãrnicia. ªi, poate,
nu numai la Teasc. S-a încheiat demult
plantatul în solarii, la roºii ºi ardei, chiar

micultorii din solarii ºi la unele
boli foliare care se transmit de
la an la an prin spori.

Un solar în aproape
fiecare curte

Prin cele douã sate ale sale,
Teasc ºi Secui, comuna respi-
rã, ceas de ceas, hãrnicia legu-
micultorilor. Solarii în mai toate
curþile, cum spuneam, spre a fi
ferite de vânturi puternice. Pen-
tru novici, totul pare simplu.
Departe de realitate o asemenea
supoziþie. Chetuielile materiale ºi
eforturile fizice pe care localni-
cii de aici le depun, din genera-
þie în generaþie, sunt impresio-
nante. La câteva sute de metri
de sediul primãriei Teasc, în sen-
sul de mers cãtre Craiova, am
remarcat câþiva sãteni în timp ce
sãdeau rãsadul de ardei gras.
Cuprins de febra lucrãrilor de
sezon este ºi octogenarul ªtefan

Geantã, care nu pridideºte în
strãdania sa. Unora, munca fãrã
odihnã, chiar le face bine. Este
o pãrere! „Vremea de acum, mai
rece, mai închisã, chiar dacã
este bogatã în precipitaþii, ne dã
ºansa sã stãm zi-luminã în so-
lar. Cu totul altceva este când
temperaturile sunt foarte ridicate
ºi atunci orice activitate devine
greu suportabilã. Nu trebuie
omisã ventilarea care se face
prin „ridicarea” uneia dintre la-
turile solarului. Din asta trãim.
Pãmântul este nisipos, dupã cum
puteþi remarca. Este motivul
pentru care, aici, la Teasc, le-
gumele sunt dintre cele mai sã-
nãtoase, pentru cã ne obligã so-
lul sã folosim, an de an, canti-
tãþi mari de îngrãºãminte natu-
rale”, s-a destãinuit viceprima-
rul Constantin Constantinescu.

Hãrnicie pânã
la orice vârstã

Când le vedem pe tarabe; ro-
ºiile, ardeii, castraveþii ni se par,
uneori, cam piperate la preþ. O
vizitã în frontul de lucru din co-
muna Teasc te  face  sã- þ i
schimbi percepþia ºi sã admiþi
cã eforturile oamenilor sunt

uriaºe. Pornind de la costurile
ridicãrii unui solar, cât de mic
ar fi el, ºi adãugând valoarea
producerii de rãsaduri, se poa-
te constata uºor cã legumicul-
tura cere o mare putere de mun-
cã dar ºi o ºansã materialã.

Deloc strãin de munca în so-
lar, viceprimarul Constantines-
cu ne detaliazã cu lux de amã-
nunte despre cum poþi înfiinþa o
culturã în spaþiu protejat, expre-

sie folositã în limbajul de spe-
cialitate. „O þeavã cu lungimea
de 6 ml costã 60,00 de lei. ªi,
gândiþi-vã, câte trebuie pentru a
face arcurile la un solar de di-
mensiuni rezonabile, adicã sã fie
productiv, dacã tot te apuci de
muncã!? Apoi, intervine achizi-
þia foliei. Aici, costurile urcã ºi la
10-13,00 lei/kg. Din pãcate, ni-
meni nu ne garanteazã calitatea
acesteia, iar dacã se întâmplã sã
cedeze, nimeni nu are nicio vinã.
Cel de la care am cumpãrat ne
spune cã el este doar un inter-
mediar ºi cã nu are habar cine
este producãtorul. Mai grav este
cã nici societãþile de asigurãri nu
te despãgubesc pentru riscul dis-
trugerii foliei, aducând tot felul
de motive tehnice, cum cã nu s-
a respectat calitatea cerutã de
normativul în vigoare pentru uti-
lizarea foliei la variaþii mari de
temperaturã” ne-a mai detaliat
viceprimarul comunei Teasc.

Aici se mai adaugã costurile
cu forarea puþurilor de apã –
pânza de apã freaticã la 10 m –
cu achiziþia pompei de apã, cu
realizarea instalaþiei de irigare
prin picurare. Cu titlu exempli-
ficativ, ni se prezintã cheltuieli-
le materiale de înfiinþare a unui
solar cu dimensiunile 10mx60m
– echivalentul a 6 ari – a cãrui
construire costã 1.500 de lei. Se
mai adaugã folia, în valoare de
1.000 de lei ºi amenajarea sur-
sei de apã pentru irigat, ce mai
scoate din buzunare 1.000 de lei.

TTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãTTTTTeasceasceasceasceasc: : : : : O grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinãO grãdinã

Marin Niþu
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ºi la vinete – mai pretenþioase la facto-
rul termic – în curând pe pieþe vor apã-
rea trufandalele, într-o diversã gamã sor-
timentalã. Teascul trimite pe pieþe, din
buza primãverii pânã toamna târziu, nu
doar legume- verdeþuri, dar ºi castraveþi,
roºii, ardei, vinete sau fasole verde, cât ºi
cartofi timpuri sau, de datã recentã, cãp-
ºuni. Evident, la Teasc, se cultivã legume
ºi în câmp deschis, dar acum bãtãlia
cea mare se duce în spaþiile protejate
cu folie de polietilenã, unde vegetaþia
este mult avansatã. Cu o conducere
administrativã, din oameni bine inten-
þionaþi – primar Marin Niþu ºi vice-
primar Constantin Constantinescu –

Teascul se înfãþiºeazã ca o comunã vie,
curatã, cu gospodãrii înstãrite în majo-
ritatea lor ºi lume în putere. Livrând
anual câteva mii de tone de legume,
prin producãtorii sãi consacraþi, Teas-
cul rãmâne, din pãcate, defazat în pri-
vinþa promovãrii unui comerþ perfor-
mant. ªi sunt multe de spus. În absen-
þa unei pieþe de legume en-gross, a unor
forme asociative competitive, care sã
poate stãrui în ceea ce numim marke-
ting, legumicultorii din Teasc îºi duc
„marfa” cu mijloacele proprii de trans-
port pe pieþele Craiovei, cele ale oraºe-
lor de pe Valea Jiului, de multe ori rã-
mânând la mâna samsarilor.

Uneori, natura
le e potrivnicã

Desele schimbãri de tempera-
turã au afectat nu doar elemen-
tele din construcþia solariilor,
precum folia acoperitoare sau
reþeaua de ir igat  supusã la
ºocuri termice serioase, dar au
prejudiciat ºi materialul sãditor
folosit de localnici. În cea de-a
doua decadã a lunii trecute, oa-

menii au apelat la metode tradi-
þionale de a creºte temperatura
în spaþiile protejate: fie prin fo-
curi de resturi vegetale ºi anve-
lope de cauciuc, amplasate pe
marginea solariilor, fie prin în-
chiderea tuturor spaþiilor de ae-
risire. Tehnici învãþate din ve-
chime, dar care nu au dat prea
mare rezultat, fiindcã distruge-
rile de tinere plãntuþe nu au în-
târziat sã aparã. Au fost rapor-

tate pierderi de jumãtate din to-
talul plantelor abia sãdite. Nu mai
departe de anul trecut, tot în tim-
pul primãverii, o furtunã cu ra-
fale puternice de vânt a pus la
pãmânt zeci de solarii. Alte ori
grindina s-a fãcut resimþitã,
compromiþând toatã munca oa-
menilor. Pierderile, atunci, au
fost imense. În zadar ºi-au în-
dreptat privirile spre mai-marii
þãrii, cã nimeni i-a despãgubit.
Este un risc asumat, dupã cum
ne spun localnicii din Teasc. ªi
au rãmas doar cu lacrimile!

De utilitatea unor contracte de
asigurare a culturii s-au convins
imediat. Riscurile nu sunt toate
prevãzute în clauzele inserate în
convenþie, iar în caz cã vreun
legumicultor cuteazã sã-ºi cea-
rã despãgubirea se vor gãsi des-
tule chichiþe de conjuncturã prin
care, fie materiale nu au fost de
bunã calitate, fie lipseºte factu-
ra fiscalã de achiziþie, fie nu s-
au efectuat tratamentele fitosa-
nitare necesare etc.

Ca ºi cum toate acesta nu ar
fi suficiente, legumicultorii ne-
au relatat cã, ºi prin pãrþile lo-
cului, ca de altfel peste tot, unii
se cred mai isteþi decât alþii. Fãrã

sã transpire prea mult, scot din
pãmânt sutele de fire plantate re-
cent, cu atâta trudã, de cei ce
meritã mult respect. Dar asta
este o altã laturã a vieþii de aici.

O piaþã de en-gross,
care lipseºte

Teascul are mulþi producã-
tori consacraþi ºi o enumerare
a lor, a tuturor, este greu de
fãcut. Cu toate acestea câteva
nume meritã a fi amintite: Ma-
rin Niþu, Anghel Cristian Daniel,
Viºan Ion (zis Þapu), Viºan T.
Ion, Viºan G. Ion, Stanciu Ni-
colae, Marius Bãltãreþu, Tudo-
sie Ion, toþi cu carnete de pro-
ducãtor ºi cunoscuþi în branºã.
Paradoxal, la nivelul Teascului,
„buna experienþã” a unuia sau
altuia este difuzatã, adicã îm-
pãrtãºitã, fãrã orgolii inutile.
Poate surprinde o astfel de so-
lidaritate, astãzi, tot mai rar în-
tâlnitã. Ce ºi-ar dori cei din
Teasc din partea administraþiei
municipiului Craiova? În primul
rând o recunoaºtere deplinã a
faptului cã ei constituie un fur-
nizor constant de legume pe
toatã durata anului. S-a vorbit
ºi existã în acest sens un act
normativ, ca toate supermarke-
turile sã aibã, spre desfacere,
jumãtate din fondul de marfã de
provenienþã autohtonã, dar de-
zideratul se resimte prea puþin.
Sã revenim: accesul pe pieþele
Craiovei nu este îngrãdit, dar
nici deplin facilitat. Un en-gross
se gãseºte doar în piaþa Chiriac,
pentru care localnicii din Teasc
trebuie sã prindã rând, adicã sã
se trezeascã cu noaptea în cap.

Dacã admitem ºi trebuie sã
facem acest lucru, cã Teascul
se alãturã unor localitãþi din
ceea ce am putea numi „centu-

ra verde” a Craiovei, care par-
ticipã în mod efectiv la buna
aprovizioare a populaþiei Craio-
vei cu legume ecologice, în ade-
vãratul  sens al  termenului ,
atunci factorii de deciziei ai ad-
ministraþiei publice locale ºi ju-
deþene trebuie sã vinã în întâm-
pinarea producãtorilor. Cu tot
ceea ce pot, ca semn al unei
depline normalitãþi. Totuºi, sã
nu scãpãm din vedere cã, în
urmãtoarele zile, producãtorii
din Teasc vor ieºi pe piaþã cu
primele tomate, fiind sprijiniþi
prin programul guvernamental
„Ajutor de minimis pentru apli-
carea programului de susþinere
a produsului tomate în spaþii
protejate”, prin care îºi vor re-
cupera câte ceva din cheltuieli-
le efectuate.

ªi, totuºi, Teascul
se crede eclipsat

de Desa
Marin Niþu, la 48 de ani, pri-

mar la primul mandat, lucreazã
de mai mulþi ani în administraþia
localã. De profesie economist,
vorbeºte îngrijit, cumpãtat ºi ºtie
ce spune. Sau lasã aceastã im-
presie. Prin siguranþa. Crede cã,
totuºi, Teascul, cu toate merite-
le sale, are o concurenþã loialã,
la volumul de marfã se referã,
în ceea ce produce Desa, Poia-
na Mare ºi, poate, Ciuperceni.
Adicã mai existã ºi alte micro-
bazine legumicole, în judeþul
Dolj, de care trebuie þinut cont
în orice împrejurare. De fapt,
pânã la urmã, Teascul se aflã în
competi þ ie  cu sine însuºi ,
prosperitatea localitãþii este evi-
dentã, semnele sunt suficiente în
aceastã privinþã. Dar este o
prosperitate care vine, cum spu-
neam... din sudoare!

ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!ecologicã a Doljului!

Constantin
Constantinescu
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Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
în cursul zilei de joi, 4 mai a.c.,
Viorel Gheorghe, de 32 de ani, din
comuna Coºoveni, în timp ce cir-
cula pe DE 70 Craiova Filiaºi, la
volanul unui autovehicul Renault
Master, a fost oprit de un echipaj
de Poliþie Rutierã din cadrul Poli-

Reamintim cã, Abunei Cãtãlin, de 25 de
ani, din Lupeni, judeþul Hunedoara, a ajuns
în arestul IPJ Dolj pe 14 decembrie 2015,
în baza ordonanþei emise pe numele sãu de
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, pentru infracþiuni informatice. Mai
exact, o craioveancã l-a vãzut pe tânãr în
timp ce monta aparaturã pentru copierea
datelor cardurilor bancare pe un bancomat
din cartierul Brazda lui Novac, a început sã
strige dupã ajutor, astfel cã un bãrbat a pus
mâna pe tânãr ºi l-a predat poliþiºtilor Sec-
þiei 4 Craiova, cercetãrile fiind apoi preluate
de procurorii DIICOT. Potrivit anchetatori-
lor, bãrbatul monta în fanta bancomatelor
un dispozitiv mecanic, iar pe plafonul apa-
ratului aplica cu ajutorul unor magneþi un
profil PVC în care era ascuns un iPod.
„Practic, dupã efectuarea unei retrageri de
cãtre un client al bãncii de la unul din ATM-
urile pe care se montau astfel de dispoziti-
ve, acesta constata cã instrumentul bancar
(cardul) nu îi mai era restituit, fãrã a-ºi da

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat, ieri, cã poliþiºtii din ca-
drul Poliþiei Oraºului Bechet s-au
sesizat din oficiu cu privire la con-
diþiile în care au fost înhumate
douã cadavre, soþ ºi soþie, desco-
perite în locuinþa proprie din lo-
calitatea doljeanã Dobreºti. Este
vorba despre Maria ºi Jan Lungu,
de 85, respectiv 75 de ani, care
locuiau într-o casã situatã peste
stradã de Primãria Dobreºti ºi care
au fost gãsiþi morþi în locuinþã,
sâmbãtã searã. Vecinii, care nu îi
mai vãzuserã de câteva zile, i-au
alertat pe poliþiºtii din localitate,
care i-au gãsit pe bãtrâni morþi,
în pat, într-o stare avansatã de
putrefacþie. Cadavrele nu prezen-
tau urme de violenþã, iar medicul
de familie a eliberat certificate de
constatare a decesului. Cele douã
persoane erau în evidenþele medi-
cului de familie cu mai multe afec-

Condamnat definitiv la 7 ani de puºcãrieCondamnat definitiv la 7 ani de puºcãrieCondamnat definitiv la 7 ani de puºcãrieCondamnat definitiv la 7 ani de puºcãrieCondamnat definitiv la 7 ani de puºcãrie
dupã ce a golit conturile unor craiovenidupã ce a golit conturile unor craiovenidupã ce a golit conturile unor craiovenidupã ce a golit conturile unor craiovenidupã ce a golit conturile unor craioveni

Dosar penal în cazul înhumãrii
a doi bãtrâni din Dobreºti gãsiþi decedaþi

þiuni medicale, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj. Din
cauza stãrii de degradare în care
se aflau cadavrele, primarul a de-
cis sã îi îngroape chiar în acea
noapte. A trimis buldoexcavatorul
sã sape o groapã, în care au fost
puºi cei doi, la marginea cimitiru-
lui. „Astãzi (n.r. -ieri), s-a des-
chis un dosar penal în care se
efectueazã cercetãri pentru a se
stabili dacã sunt întrunite ele-
mentele constitutive ale infracþi-
unii de profanare de cadavre sau
morminte. Cercetãrile se desfa-
ºoarã sub directa supraveghere ºi
coordonare a unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, urmând ca
la definitivarea acestora dosarul
sã fie înaintat Parchetului cu pro-
puneri legale”, a precizat agent
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

A vrut sã ajungã în Franþa,
dar s-a oprit ... în arestul IPJ Dolj

Un doljean de 32 de ani, din comuna doljeanã Coºoveni,
a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o hotãrâ-
re rãmasã definitivã luni, 8 mai a.c., la Curtea de Apel
Craiova, pentru comiterea infracþiunii de dare de mitã.
Bãrbatul a încercat sã cumpere bunãvoinþa unui poliþist
rutierist din Filiaºi, care îl prinsese cu folii neomologate
pe geamuri, cu 100 de lei, pentru a nu rãmâne fãrã certifi-
catul autovehiculului cu care voia sã iasã din þarã pentru
a ajunge în Franþa.

þiei oraºului Filiaºi. Oamenii legii au
constatat cã ºoferul avea folii neo-
mologate pe geamurile vehiculului,
comunicându-i cã va fi sancþionat
ºi, în plus, i se va reþine certifica-
tul maºinii. Bãrbatul a încercat sã
ajungã la înþelegere cu poliþistul
care se apucase sã-i întocmeascã
documentele, explicându-i cã ple-

ca în Franþa, iar fãrã certificatul
maºinii nu putea ieºi din þarã. I-a
oferit agentului, de mai multe ori
în timpul discuþiilor, bani pentru a
nu i se reþine certificatul. Vãzând
cã ºoferul tot insistã, agentul de
poliþie ºi-a anunþat superiorii, fiind
apoi sesizat Serviciul Judeþean An-
ticorupþie Dolj. A fost organizatã
imediat prinderea în flagrant, ast-
fel cã, ofiþerii anticorupþie împre-
unã cu procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au ajuns la Filiaºi, dol-
jeanul fiind surprins în sediul Poli-
þiei, în timp ce-i înmâna poliþistu-
lui 100 de lei pentru ca acesta sã
„închidã ochii” la foliile de pe ma-
ºinã. A fost „sãltat”, adus la Craio-
va, la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, unde a fost au-
diat, apoi a fost reþinut pentru 24
de ore, pe bazã de ordonanþã emi-
sã de procurorul de caz. Vineri, 5
mai a.c. Viorel Gheorghe a fost
prezentat Tribunalului Dolj, cu pro-
punere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã, care a
dispus arestarea inculpatului pentru
o perioadã de 30 de zile, pentru co-
miterea infracþiunii de dare de mitã.
Acesta a contestat hotãrârea, însã
luni, 8 mai a.c., Curtea de Apel Cra-
iova i-a respins contestaþia: „Res-
pinge contestaþia formulatã de in-
culpatul Gheorghe Viorel împotri-
va încheierii nr.127/05.05.2017
pronunþatã de judecãtorul de drep-
turi ºi libertãþi din cadrul Tribuna-
lului Dolj ca nefondatã”. 

Hunedoreanul de 25 de ani, acuzat cã a montat aparaturã pentru
copierea datelor cardurilor de credit pe mai multe bancomate din
Craiova, a fost condamnat definitiv la 7 ani ºi 20 de zile de închisoare
cu executare. Sentinþa a rãmas definitivã luni, 8 mai a.c., dupã ce
Curtea de Apel Craiova i-a respins apelul declarat împotriva sentinþei
pronunþatã pe 28 februarie a.c., la Tribunalul Dolj.

însã seama cã era reþinut într-un dispozitiv
artizanal. Dupã reþinerea cardului, clientul
pãrãsea zona (fiind grãbit sau pentru a re-
clama incidentul), moment în care inculpa-
tul se apropia, recuperând atât dispozitivul
mecanic ce conþinea cardul capturat, cât ºi
profilul PVC ce conþinea iPod-ul care fil-
mase momentul folosirii codului PIN, res-
pectiv combinaþia de cifre“, au precizat pro-
curorii DIICOT Craiova. Ulterior, de la un
alt bancomat, de pe cardul capturat erau
scoase diferite sume de bani.
Dupã gratii din decembrie 2015

În urma anchetei, poliþiºtii ºi procurorii
de crimã organizatã craioveni au stabilit cã
tânãrul avea o activitate infracþionalã ex-
trem de bogatã. Suspectul a achiziþionat de
pe Internet aparaturã pe care a montat-o
pe bancomate din Timiºoara, Arad, Sibiu,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Braºov ºi Craiova.
La sfârºitul lunii noiembrie 2015, Cãtãlin
Abunei a venit la Craiova ºi s-a cazat la o

pensiune, iar în numai trei zile,
între 23 ºi 26 noiembrie, a pus
mâna pe patru carduri banca-
re de pe care a scos aproape
5.000 de lei. Potrivit ancheta-
torilor, acesta monta dispozi-
tivele dimineaþa devreme, în
jurul orei 6.00, când bãncile
erau încã închise.

Pe 15 decembrie 2015, Cã-
tãlin Abunei a fost prezentat
magistraþilor Tribunalului Dolj,
care au emis pe numele lui un
mandat de arestare preventi-
vã pentru 30 de zile pentru comiterea in-
fracþiunilor de furt, efectuarea de operaþi-
uni financiare în mod fraudulos ºi acces
ilegal la un sistem informatic, iar de atunci
este în spatele gratiilor.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au finalizat cercetãrile în dosar, iar
pe 6 aprilie 2016 s-a înregistrat la Tribuna-
lul Dolj dosarul în care Cãtãlin Abunei a fost
trimis în judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pentru operaþiuni ilegale cu dispozitive
sau programe informatice, în dosar fiind nu
mai puþin de 20 de pãrþi vãtãmate, majorita-
tea persoane fizice cãrora le-a sustras banii
de pe carduri, dar ºi douã unitãþi bancare.
Dupã aproape un an de proces, pe 28 fe-
bruarie a.c., judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat sentinþa, inculpatul fiind con-

damnat la o pedeapsã totalã de 7 ani ºi 20 de
zile de închisoare cu executare. Judecãtorii
au mai stabilit ca tânãrul sã restituie toate
sumele sustrase ºi i-au confiscat aparatura
folositã la comiterea infracþiunilor, respec-
tiv 8 IPOD-uri ridicate de pe ATM-uri din
mai multe localitãþi, 7 dispozitive metalice ºi
7 dispozitive tip fantã bancomat. Inculpatul
a formulat apel împotriva hotãrârii Tribuna-
lului Dolj, respins, ca nefondat, luni, 8 mai
a.c., de Curtea de Apel Craiova: „respinge
apelul formulat de apelantul inculpat Abu-
nei Cãtãlin împotriva sentinþei penale nr.
138/2017 a Tribunalului Dolj ca nefondat.
Deduce durata arestãrii preventive in con-
tinuare fata de inculpat, de la data de
28.02.2017 la zi. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 08.05.2017”. 
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Informaþia a fost oferitã de pri-
marul interimar al Craiovei, Mi-
hail Genoiu, la postul de televi-
ziune GTV. Acesta a spus cã Pri-
mãria Craiova a pregãtit întreaga
documentaþie ºi cã, în aceste zile,
va lansa licitaþia de achiziþie a ser-
viciilor de proiectare ºi execuþie
pentru întregul imobil, însemnând
sediul Colegiului Naþional „Carol
I” ºi al Operei Române Craiova.
„Vom urca pe SEAP licitaþia pen-
tru proiectare ºi execuþie, în
aceastã sãptãmânã. Avem Studiul
de Fezabilitate (SF), în care intrã
Colegiul Carol ºi Opera Românã”,
a precizat Mihail Genoiu.

S-a încercat accesarea
de fonduri nerambursabile
Potrivit acestuia, municipali-

tatea a încercat sã gãseascã, mai
întâi, o sursã de finanþare ne-
rambursabilã, dar lucrarea nu a
putut fi încadratã în nici un pro-
gram oferit de UE, în acest mo-
ment. „S-a întârziat aceastã in-
vestiþie pentru cã am tot aºtep-
tat sã prinde o formã de finanþa-
re cu fonduri europene, pentru
cã sumele sunt extrem de mari
ºi este greu de suportat de bu-
getul local. Nu am gãsit, nu s-a
încadrat în nici un program des-
chis pe fonduri europene.  Ori au
fost sume foarte mici ºi nu am
putut sã ne încadrãm cu investi-
þia – este totuºi un local foarte
mare – sau au fost deschise pe

S-a instituit cod galben pe râuri-
le din bazinele hidrografice: afluen-
þii Oltului  din judeþele Covasna,
Braºov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeº,
Olt ºi Dolj, Cãlmãþui, Vedea - bazin
superior ºi afluenþi bazin mijlociu
(judeþele Argeº, Olt ºi Teleorman),
Argeº - bazin superior ºi afluenþi
bazin mijlociu ºi inferior (judeþele:
Argeº, Dâmboviþa, Teleorman,
Giurgiu, Ilfov), Ialomiþa-bazin su-
perior ºi Prahova ºi afluenþii sãi (ju-
deþele Dâmboviþa ºi Prahova).

Primãria Craiova scoate la licitaþiePrimãria Craiova scoate la licitaþiePrimãria Craiova scoate la licitaþiePrimãria Craiova scoate la licitaþiePrimãria Craiova scoate la licitaþie
reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I”reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I”reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I”reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I”reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I”

Autoritãþile locale se pregãtesc sã scoatã la licitaþie,
în aceastã sãptãmânã, reabilitarea Colegiului „Carol
I”, la pachet cu sediul Operei Române Craiova. Dupã
ce s-au testat toate posibilitãþile de accesare a fonduri-
lor europene ºi nu s-a gãsit nici o variantã de urmat,
municipalitatea a decis sã finanþeze toate lucrãrile de
la bugetul local, având în vedere gradul ridicat de
degradare în care se gãseºte acum întregul imobil.

alte domenii. ªi atunci am luat ho-
tãrârea ca el sã fie fãcut pe banii
bugetului local”, a explicat prima-
rul interimar al Craiovei.

Reabilitarea, estimatã la
15 milioane de euro

Dacã licitaþia va fi lansatã în
cursul acestei sãptãmâni, autori-
tãþile se aºteaptã ca proiectarea
sã fie realizatã pânã la sfârºitul
anului ºi sã înceapã ºi o parte din
lucrãrile de execuþie. În docu-
mentaþiile anterioare, Primãria
Craiova ºi-a propus sã consoli-
deze ºi sã reabiliteze corpul de
clãdire- ºcoalã care cuprinde
nouã sãli de clasã (o clasã la par-
ter ºi opt sãli la etajul 1), douã
cabinete (un cabinet geografie ºi
un cabinet biologie, ambele la eta-
jul 1), trei laboratoare (douã la-
boratoare chimie ºi un laborator
de limba francezã), precum ºi bi-
blioteca, birourile, magazia, arhi-
va ºi încãpere în care se aflã cen-
trala termicã. În proiect este in-
clusã ºi sala de spectacole a Ope-
rei Române Craiova. Ultima datã.
Întreaga investiþie a fost estima-
tã la 15 milioane de euro.
 Monument istoric de categoria A

Clãdirea Colegiului Naþional
„Carol I” este încadratã în lista
de momente istorice, categoria
A. Ansamblul de clãdiri a avut
iniþial forma literei „U”, fiind exe-
cutat în perioada anilor 1893 –

1895 de cãtre arhitec-
tul Toma Dobrescu, în
stilul academismului
francez, stil care a in-
fluenþa arhitectura
sfârºitului de secol
XIX în România. Ul-
terior, între 1925 –
1927, s-a realizat su-
praetajarea ºcoli i ,
ajungându-se la numã-
rul de patru niveluri.
În perioada anilor 1930
– 1933, s-au realizat
noi lucrãri de extinde-
re a spaþiilor funcþio-
nale, prin executarea
unui amfiteatru de 700
locuri pentru Liceu
Carol I, care a fost ali-
pit de aripa principalã.
LAURA MOÞÎRLICHE

Cod galben de inundaþii în Dolj
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaþii

ce vizeazã ºi cursuri de apã din judeþul Dolj. Atenþionarea,
valabilã pânã astãzi, la ora 16.00, vizeazã afluenþi ai râului
Olt. Sunt aºteptate scurgeri importante pe versanþi,
torenþi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile
efecte de inundaþii locale, creºteri de debite ºi niveluri cu
posibile depãºiri ale cotelor de atenþie.

Sunt posibile depãºiri ale
cotelor de atenþie

Având în vedere situaþia hidro-
meteorologicã actualã ºi progno-
za meteorologicã pentru urmãtoa-
rele ore, ca urmare a precipitaþii-
lor prognozate ºi propagãrii se pot
produce scurgeri importante pe
versanþi, torenþi, pâraie, viituri ra-
pide pe râurile mici cu posibile
efecte de inundaþii locale, creºteri
de debite ºi niveluri cu posibile

depãºiri ale cotelor de atenþie. Fe-
nomenele se pot produce cu pro-
babilitate mai mare în pânã aceas-
tã dimineaþã pe unele râuri mici
din judeþele: Vâlcea, Argeº, Dâm-
boviþa. De asemenea, în avertiza-
rea hidrologicã se menþioneazã cã
fenomenele hidrologice periculoa-
se se pot produce ºi pe afluenþi
de grad inferior ai râurilor.

Hidrologii au transmis cã se
impune urmãrirea evoluþiei situa-
þiei hidrometeorologice, în con-
formitate cu „Regulamentul pri-
vind gestionarea situaþiilor de ur-
genþã generate de inundaþii, fe-
nomene meteorologice periculoa-
se, accidente la construcþii hidro-
tehnice, poluãri accidentale pe
cursurile de apã ºi poluãri mari-
ne în zona costierã”.

RADU ILICEANU
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Curtea Liceului Tehnologic Auto
(LTA) a fost, ieri, plinã. Din Cra-
iova ºi judeþ au venit elevi, însoþiþi
de cadre didactice, care au þinut
sã vadã oferta prezentatã de Liceul
Auto din Craiova. Manifestãrile au
debutat în cancelaria LTA, unde
alãturi de conducerea unitãþii de
învãþãmânt, au fost prezenþi ºi re-
prezentanþii partenerilor econo-
mici, implicaþi activ în dezvoltarea
procesului educaþional, cu precã-
dere în ceea ce þine de învãþãmân-
tul profesional ºi tehnic, cu o com-
ponentã de viitor, cea a învãþãmân-
tului  dual. „Suntem într-o zi mare,
în care sãrbãtorim Independenþa
României ºi Ziua Europei ºi de ace-
ea suntem mândri cã organizãm
sãrbãtoarea liceului nostru în ace-
eaºi zi. Avem lângã noi reprezen-
tanþi ai partenerilor noºtri econo-
mici, cei cu care lucrãm împreunã
pentru procesul educaþional, cu
precãdere în învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic, cu noua compo-

Administraþia Naþionalã a Peni-
tenciarelor a demarat, începând cu

Penitenciarele craiovene îºi cautã viitorii angajaþi
Liceenii care îºi doresc o carierã de ofiþer sau agent de

penitenciar au ocazia sã afle mai multe amãnunte legate de
acest domeniu. Specialiºtii din cadrul celor trei penitencia-
re craiovene desfãºoarã, în aceastã perioadã, o campanie
de prezentare ºi promovare a ofertei de ºcolarizare, pentru
anul ºcolar ºi universitar 2017-2018.

data de 3 aprilie a.c, campania de
informare ºi recrutare pentru anul

ºcolar ºi universitar 2017-2018.
Aceastã campanie se adreseazã
elevilor aflaþi în ultimii ani de li-
ceu ºi vizeazã creºterea interesu-
lui tinerilor pentru o carierã pro-
fesionalã în cadrul sistemului pe-
nitenciar, prin parcurgerea cursu-
rilor disponibile la: Academia de
Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”;
Academia Naþionalã de Informaþii
„Mihai Viteazul” – specializarea
psihologie-informaþii; Universita-
tea Naþionalã de Apãrare – specia-
lizarea logisticã; Academia Forþe-
lor Terestre – specializarea finan-
þe-contabilitate; Academia Tehni-
cã Militarã – specializãrile con-
strucþii ºi fortificaþii, calculatoare
ºi sisteme informatice pentru apã-
rare ºi securitate naþionalã; ªcoa-
la Militarã de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Terestre –
specializãrile intendenþã, auto,
operare ºi mentenanþã echipamen-
te de comunicare; ªcoala Naþio-
nalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare  Târgu Ocna.

Reprezentanþii penitenciarelor
prezintã oferta educaþionalã

în licee
Informarea tinerilor liceeni se

deruleazã la nivel naþional ºi se
va realiza de cãtre angajaþii siste-
mului penitenciar din aparatul
central ºi unitãþile subordonate.
În acest sens, o echipã interdis-
ciplinarã, formatã din personal al
Penitenciarului Craiova Pelenda-
va, Centrul de Detenþie Craiova
ºi Penitenciarul Craiova, va pre-
zenta oferta educaþionalã a insti-
tuþiilor de învãþãmânt, în liceele
ºi colegiile naþionale din munici-
piul Craiova, conform unui pro-
gram stabilit între administraþiile
instituþiilor de învãþãmânt ºi re-
prezentanþii penitenciarelor.

Potrivit reprezentanþilor Admi-
nistraþiei Naþionale a Penitencia-
relor, avantajele oferite de aceste
instituþii de învãþãmânt constã în
asigurarea în condiþii de gratui-
tate a cazãrii, mesei, echipãrii,

cursurilor ºi asistenþei medicale
pe timpul ºcolarizãrii, precum ºi
a unei solde lunare pe timpul stu-
diilor; garanþia unui loc de mun-
cã stabil, dupã absolvire, prin re-
partizarea într-o unitate a siste-
mului penitenciar.

Informaþii  privind concursu-
rile de admitere se pot obþine la
sediul: Penitenciarului Craiova,
str. Vasile Alecsandri, nr. 89, ju-
deþul Dolj, telefon:  0251/430436,
int. 123 - Biroul Resurse Umane;
Centrul de Detenþie Craiova, str.
Bariera Vîlcii, nr. 160A, judeþul
Dolj, telefon 0251/591636, inte-
rior 109 – Biroul Resurse Umane;
Penitenciarului Craiova Pelendava,
Malu Mare, strada Henry Ford,
nr.65, judeþul Dolj, telefon 0251/
522274, interior 180 – Biroul Re-
surse Umane; Pagina web a Ad-
ministraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor, secþiunea ADMITERE -
http://anp.gov.ro/admitere-in-in-
stitutii-de-invatamant.

RADU ILICEANU

Sãrbãtoare la LiceulSãrbãtoare la LiceulSãrbãtoare la LiceulSãrbãtoare la LiceulSãrbãtoare la Liceul
TTTTTehnologic Autoehnologic Autoehnologic Autoehnologic Autoehnologic Auto

 Ieri, Liceul Tehnologic Auto din Cra-
iova a îmbrãcat haine de sãrbãtoare,
fiind vorba despre „Ziua liceului”, una
destinatã „Porþilor deschise”, la care
au venit, pentru a lua contact cu oferta
de învãþãmânt, pentru anul ºcolar 2017/

2018, elevi ºi cadre didactice de la uni-
tãþi de învãþãmânt gimnazial din Cra-
iova ºi din judeþ. Au avut loc ºi festivi-
tãþi de premiere, pentru elevii meritu-
oºi, cei care îºi meritã diplomele ºi res-
pectul, prin rezultatele obþinute.

nentã din 2017/2018, învãþãmân-
tul  dual. Lîngã noi, sunt cei care
ne asigurã desfãºurarea în bune
condiþii a procesului educaþional:
Cristina Nica (SC Popeci Utilaj
Greu), Victor Osiac (SC RE-
CON), Liviu Ungureanu ºi Ale-
xandru Cãnuci (CUMMINS GE-
NERATOR TEHNOLOGIES),
Bianca Bãdulescu (TIAB). Ne
dorim sã fim în prima linie, iar
motto-ul nostru – „Performanþã ºi
prestigiu” – sã fie cât se poate de
actual. Avem, astãzi, 17 unitãþi ºco-
lare de învãþãmânt gimnazial, din
Craiova ºi din judeþ, care au þinut
sã participe la sãrbãtoarea noastrã,
prin elevi ºi cadre didactice. Sun-
tem mândri de elevii noºtri ºi de
cei care i-au pregãtit”,  aprecizat
prof. Georgicã Bercea-Florea,
director al LTA.
Partenerii economici, mulþumiþi

Nu sunt lipsite de importanþã
declaraþiile reprezentanþilor parte-

nerilor economici ai LTA. „Sun-
tem de foarte mulþi ani implicaþi
în sprijinirea educaþiei la Liceul
Tehnologic Auto. Practic, mã simt
ca acasã aici. Avem nevoie de spe-
cialiºti, de aceea sprijinim acest
proces. Se simte lipsa unor me-
seriaºi pe piaþa muncii” – Cristina
Nica; „Parcã sunt din nou la li-
ceu. Avem trei ani de experienþã
alãturi de acest liceu ºi suntem
foarte mulþumiþi. Unul dintre
punctele noastre de valoare con-
stã în implicarea în comunitate”
– Liviu Ungureanu. „Suntem la
început, dar ne-am implicat, de-
oarece avem nevoie de meseriaºi.
Prin legãtura cu dumneavoastrã ne
dorim sã obþinem muncitori cali-
ficaþi” – Victor Osiac.

Aprecieri din teritoriu
Aºa cum aminteam, 17 unitãþi

de învãþãmânt gimnazial din Cra-
iova ºi din judeþ au participat la
prezentarea fãcutã de LTA. Din

judeþ amintim, Celaru, Leu, Ghin-
deni, Teasc, din Craiova, ªcolile
Gimnaziale „Mircea Eliade”, „Mi-
hai Eminescu”, „Nicolae Bãlces-
cu”, „Sf. Dumitru”. „Colaborãm
foarte bine cu acest liceu ºi am
vãzut deschidere din partea elevi-
lor noºtri, dar trebuie ca ºi pãrin-
þii sã se implice. Cred cã foarte
mulþi dintre copii au o ºansã, dacã
aleg forma de învãþãmânt profe-
sional, mai ales dual”, a spus prof.
Simona Negru, director al ªcolii
Gimnaziale din Ghindeni. La rân-
dul sãu, prof.  Cosmin Floricel,
director al ªcolii Gimnaziale din
comuna Teasc, a menþionat: „Am
venit astãzi pentru a le arãta co-
piilor oportunitãþile pe care le au.
Cred cã va fi un succes, mai ales
cã, din satul Secui, sunt tineri care
deja urmeazã cursurile acestui li-
ceu”. De asemenea, prof.  Gheor-
ghe Pîrva, director adjunct al
ªcolii Gimnaziale „Sf. Dumitru”
din Craiova a arãtat cã „cei 20 de
elevi care sunt, astãzi, lângã mine,
au venit sã vadã ofertele, cu atât
mai mult cu cât unii dintre ei ºtiu
multe despre domeniul tehnic”.

Premii pentru cei mai buni
Poate cea mai frumoasã parte

a manifestãrilor de ieri a fost cea
a premierii elevilor merituoºi. Ast-
fel, SIMODe, reprezentant PEU-
GEOT, a înmânat un motoscuter,
pentru „Mecanicul anului”, la care
au fost înscriºi foarte mulþi com-
petitori. Laureatul este  Nicolae
Aurelian Fieraru. De asemenea,
Opriþoiu Radu a fost premiat
pentru obþinerea locului al II-lea
la Olimpiada Naþionalã – aria cur-
ricularã „Tehnologii/Electric, Elec-
trotehnicã, Electromecanicã”. Un
moment important a fost cel al tra-
gerii la sorþi pentru elevii veniþi din
alte unitãþi ºcolare, cîºtigãtorii pri-
mind mingi de fotbal, echipament
sportiv ºi o tabletã. Cel care a ofi-
ciat ceremonia a fost unul dintre
cei mai mari fotbaliºti ai Bãniei,
Sorin Cîrþu, iar invitaþia a fost foar-
te bine aleasã, cu atât mai mult cu
cât LTA are ºi modul vocaþional, iar
echipa de fotnâbal a ocupat, acum
câþiva ani, locul al III-lea la Cam-
pionatul Mondial ªcolar.

CRISTI PÃTRU
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Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte în
aceastã perioadã Zilele Europene ale Ope-
rei, alãturându-se celor peste 70 de instituþii
ºi companii de profil din 18 þãri de pe conti-
nent. Pe lângã cele trei spectacole progra-
mate cu acest prilej, („Boema” de Giaco-
mo Puccini – 7 mai, „Stabat Mater” de G.B.
Pergolesi – 9 mai, ºi un concert de muzicã
de camerã – 13 mai, ora 18.00, la Cercul
Militar Craiova), instituþia organizeazã, as-
tãzi, o repetiþie de balet cu public.

«Considerând cã o celebrare a muzicii
este o sãrbãtoare a artiºtilor, dar ºi a iubito-
rilor ei, Opera Românã Craiova îºi doreºte o
apropiere de oameni, de comunitate. Astfel,
pe 10 mai, de la ora 11.00, la sediul din stra-
da „Mihai Viteazul” nr. 7, va avea loc o re-
petiþie de balet cu public. Accesul este liber,
în limita celor 30 de locuri disponibile, re-
zervãrile putând fi fãcute la adresa de e-mail
imagine@operacraiova.ro sau la numãrul de
telefon 0351.405.495», se menþioneazã într-
un comunicat de presã al Operei craiovene.

Pe parcursul unei ore, publicul va putea
urmãri fragmente din spectacole precum
„Silvia”, de Emmerich Kalman, montat –

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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în mai 2015 – de regizorul maghiar Kurthy
Andras, de la Opera de Stat din Budapesta,
împreunã cu scenograful craiovean Rãsvan
Drãgãnescu ºi coregraful clujean Adrian Mu-
reºan, ºi cea mai recentã premierã, din 8-9
aprilie 2017, cu „Voievodul þiganilor” de
Johann Strauss-fiul, în regia Arabelei Tãna-
se, scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu ºi
coregrafia de Laurenþiu Nicu.

În fiecare an, în sfârºitul de sãptãmânã
apropiat zilei de 9 Mai (Ziua Europei), opere-
le din Europa ºi nu numai îºi deschid porþile
cãtre un public nou ºi cãtre cel existent pen-
tru a celebra aceastã formã de artã ºi talentul
celor care o produc. Zilele Europene ale
Operei (European Opera Days) sunt o iniþia-
tivã comunã a organismelor Opera Europa ºi
RESEO, în colaborare cu United States of
Opera – Benelux, Opera XXI – Spania, Réu-
nion des Opéras de France, NOCC – Marea
Britanie, OperaNorge – Norvegia ºi AMT –
Rusia. Ediþia de anul acesta, a XI-a, intitulatã
„Opera Panorama”, este o sãrbãtoare a di-
versitãþii operei, o invitaþie de a descoperi ce
are unic fiecare companie de operã ºi cum
este reflectatã pe scenã aceastã unicitate.

Utilizatorii cu un profil public de
Instagram din Craiova au fost pro-
vocaþi, în perioada 29 martie – 2
mai a.c., sã surprindã cadre inspi-
rate din Craiova ºi din jurul oraºu-
lui, sã urce fotografiile pe reþeaua
de socializare, utilizând hashtagul
#InstaCraiova. 100 dintre aceste
fotografii au fost selectate ºi vor
fi expuse în cadrul celei de-a II-a
ediþii a proiectului.

„Peisaje, portrete, fotografii ce
surprind momentele de fericire ºi
momentele zilnice din viaþa craio-
venilor vor fi expuse într-un decor
floral. În cadrul evenimentului, Eli
Adam, consilier imagine – Style

Provocarea #InstaCraiova, în 100 de fotografii!
Asociaþia April Hub împreunã cu Comunitatea Insta-

gram Craiova vã invitã vineri, 12 mai, ora 18.00, la
Sala Studio a Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Co-

libri” (Calea Bucureºti nr. 56), la vernisajul expoziþiei
de fotografie #InstaCraiova – ediþia a II-a. Expoziþia va

putea fi vizitatã pânã pe 6 iunie, zilnic, de luni pânã
vineri, în intervalul orar 10.00-13.00, 16.00-19.00, iar

sâmbãta, între orele 16.00-19.00.

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” va organiza vineri, 19 mai, ora
18.00, în Salonul Medieval, conferinþa
„Poezie ºi jazz critic-fiction” susþinutã
de poetul gãlãþean Adi George Secarã,
urmatã de lansarea volumului de
versuri „Eu, Henric al d–lea & muzele
decapitate”. Conferinþa se va desfãºura
în cadrul proiectului TRADEM (Taifa-
suri Rânduite Artistic de Emoþii Mani-
festate), ediþia din luna mai.

Adi George Secarã (n. 26 aprilie
1972, Galaþi) a studiat la Facultatea de

Poetul gãlãþean Adi George Secarã vine la Craiova
cu o conferinþã ºi un volum de versuri

În organizarea Fotoclubului
„Mihai Dan-Cãlinescu”, la Ga-
leriile de Artã ale Cercului Mili-
tar Craiova se deschide astãzi,
ora 19.00, o expoziþie a mem-
brilor Foto Club Arad, ce reu-
neºte o colecþie de 62 de lu-
crãri, atât alb-negru, cât ºi co-
lor, realizate de 17 artiºti. Este
vorba despre Mircea O. Boran,
Cerasela Ciorba, Ovidiu Cosma,
Sorin Cotoc, Gigi Cresta, Cãlin
Creºtin, Paul Draga, Doru Fã-
doraº, Raluca Lãncrãngean,
Ovidiu Filip, Graþian Bodro-
gean, Octavian Iolu, Radu Fi-
lip, Filip Rotaru, Octavian Si-
laghi, Siska Szabo Zoltan ºi Lu-
cian Trif. „În fiecare an facem
un schimb de expoziþii între fo-
tocluburile noastre, iar anul
acesta expunem mai întâi lucrã-
rile colegilor arãdeni la Craiova, urmând ca în luna iunie sã expunem
noi la Arad”, a precizat col. (r.) Mircea Anghel, preºedintele Fotoclubu-
lui „Mihai Dan-Cãlinescu” din Craiova.

Artiºtii de la Foto Club
Arad expun la Craiova

Litere, Istorie ºi Teologie din cadrul
Universitãþii „Dunãrea de Jos” din
Galaþi (specializarea istorie-filozofie,
promoþia 2000) ºi are, tot aici, un
Master în Filosofie ºi Spiritualitate
Rãsãriteanã (2008). Din toamna anului
2010 este membru al Uniunii Scriitori-
lor din România.

Din 1998 pânã în 2000 a obþinut
premii la diverse concursuri literare,
cel mai important fiind cel care i-a
permis sã debuteze editorial în anul
2001. A fost redactor ºi/sau colaborator

la revistele gãlãþene „Porto-Franco”
(2000-2007), „Dominus” (din 2002),
„Dunãrea de Jos” (din 2003), „Tecu-
ciul Cultural” (din 2006 pânã la
încetarea apariþiei publicaþiei), „Tecu-
ciul literar-artistic” (din 2007), „Boe-
ma” (din 2009), „Axis Libri” (din
2009), „Antares” (din 2010) º.a. La
aceste publicaþii a semnat sau sem-
neazã ºi în prezent diverse rubrici, în
special de cronicã de carte. Din 2009
coordoneazã Cenaclul literar Cubul
Critic OBLIO din Galaþi.

Affairs Image Store & more,
va susþine un scurt workshop
de stil”, precizeazã Andreea
Melinescu, reprezentant al
Asociaþiei April Hub. Cei mai
activi instagrameri vor primi
invitaþii la diverse evenimen-
te organizate special pentru ei,
precum o degustare de cafea
sau o degustare de vin ºi brân-
zeturi, care vor avea loc pe
perioada expoziþiei, în diferi-
te locuri.

Din august 2016, de la începe-
rea proiectului fotografic, pânã în
prezent, peste 2.500 de fotografii
spun povestea craiovenilor sub has-

htagul #InstaCraiova. Proiectul se
bucurã de sprijinul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”, florãriei
April ºi altor parteneri.
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Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a respins ”categoric” organi-
zarea pe teritoriul german a unei
eventuale campanii pentru referen-
dumul turc privind reintroducerea
pedepsei capitale. “Pedeapsa cu
moartea este un subiect pe care-l
refuzãm categoric, de ce sã o au-
torizãm dacã nu suntem obligaþi sã
facem asta? Nu vom face asta!”, a
declarat Angela Merkel, într-un in-
terviu pentru un post de radio lo-
cal. Guvernul de la Berlin a trans-
mis deja de vineri cã nu ar trebui
sã aprobe votul în Germania în
cadrul posibilului referendum pe
tema reintroducerii pedepsei capi-
tale în Turcia. “Nu putem permite
votul în Germania pe tema unui
instrument care intrã în contradic-
þie cu valorile ºi constituþia noastrã”, a decla-
rat Martin Schulz, candidat la funcþia de can-
celar german ºi fost preºedinte al Parlamentu-
lui European.  În urma tentativei eºuate de lo-
viturã de stat, din iulie 2016, preºedintele turc

Una dintre navele militare
trimise de SUA în largul
Peninsulei Coreea s-a lovit
cu un vas de pescuit

Una dintre navele militare
care însoþesc portavionul
american Carl Vinson, trimis
de Administraþia Donald
Trump în largul Peninsulei
Coreea în contextul tensiuni-
lor cu Phenianul, a intrat în
coliziune cu o ambarcaþiune
de pescuit sud-coreeanã.
Incidentul maritim a avut loc
ieri, la circa 90 de kilometri
de Insula sud-coreeanã
Ulleung-do, situatã în Marea
Japoniei. “A avut loc un
incident care a implicat
cruciºãtorul USS Lake
Champlain ºi nava sud-
coreeanã de pescuit 502
Namyang; incidentul s-a
produs la 90 de kilometri sud
de Insula Ulleung-do”, a
declarat un oficial militar
citat de agenþia sud-coreeanã
Yonhap. Nava militarã
americanã a fost lovitã pe
partea stângã, în zona centra-
lã. Un oficial militar ameri-
can citat de postul Fox News
a confirmat incidentul,
precizând cã nicio persoanã
nu a fost rãnitã ºi cã ambele
nave au putut continua
cursele. Cruciºãtorul USS
Lake Champlain face parte
din grupul naval aferent
portavionului USS Carl
Vinson, trimis de Administra-
þia Donald Trump în Marea
Japoniei pe fondul tensiuni-
lor cu regimul din Coreea de
Nord. Navele militare partici-
pã la exerciþii cu vase ale
forþelor navale din Coreea de
Sud ºi Japonia. Pe 27 aprilie,
o navã militarã rusã s-a
scufundat dupã ce a intrat în
coliziune cu un vas comer-
cial, în sud-vestul Mãrii
Negre.

Cel puþin 60 de persoane
au fost rãnite în urma
unui atac cu maºinã-capcanã,
în Thailanda

Cel puþin 60 de persoane au
fost rãnite, ieri, în urma unui
atac cu o maºinã-capcanã, în
afara unui supermarket din
oraºul thailandez Pattani,
într-o zonã frecventatã de
turiºtii strãini. Conform
autoritãþilor, douã persoane
dintre cele 60 rãnite se aflã în
stare gravã. Se presupune cã
atacatorul ar fi dispãrut de la
faþa locului înaintea exploziei.
Militanþii islamiºti, cei care
luptã pentru un stat separatist
în sudul Thailandei, sunt
suspectaþi cã au întreprins
acest atac. În urma insurgen-
þei de peste un deceniu din
provinciile musulmane Yala,
Pattani ºi Narathiwat, au
murit peste 6.500 de persoane,
potrivit unui grup de monito-
rizare independent. Anul
acesta, atacurile s-au intensifi-
cat în sudul Thailandei.

Nicio putere mondialã nu va reuºi
sã cucereascã Rusia, a declarat pre-
ºedintele Rusiei, Vladimir Putin, ieri,
în cadrul ceremoniilor organizate cu
ocazia a 72 de ani de la victoria Uni-

Moon Jae-in, candidatul Partidu-
lui Democrat din Coreea (social-li-
beral), a câºtigat scrutinul preziden-
þial din Coreea de Sud, obþinând
41,4% din voturi, potrivit proiecþii-
lor realizate în funcþie de sondajele
efectuate la ieºirea de la urne. Al
doilea clasat, Hong Joon-Pyo, re-
prezentantul formaþiunii conserva-
toare Partidul Libertãþii din Coreea,
a obþinut 23,3% din voturi, potrivit
principalelor institute care au efec-
tuat sondaje la ieºirea de la urne.
Câºtigãtorul ar urma sã fie anunþat
astãzi, dupã ce Comisia Electoralã
va face public rezultatul oficial al
votului. Alegerile anticipate au fost
convocate dupã demiterea preºedin-
telui Park Geun-hye în urma impli-
cãrii într-un scandal de corupþie.

Merkel spune nu votului în Germania pe temaMerkel spune nu votului în Germania pe temaMerkel spune nu votului în Germania pe temaMerkel spune nu votului în Germania pe temaMerkel spune nu votului în Germania pe tema
reintroducerii pedepsei capitale în Treintroducerii pedepsei capitale în Treintroducerii pedepsei capitale în Treintroducerii pedepsei capitale în Treintroducerii pedepsei capitale în Turciaurciaurciaurciaurcia

Recep Tayyip Erdogan a semnalat cã se gân-
deºte sã propunã un referendum privind rein-
troducerea pedepsei cu moartea, mãsurã cri-
ticatã de Germania ºi alte state din Uniunea
Europeanã. Autoritãþile din Germania au acor-

dat azil politic mai multor militari
turci ºi familiilor lor care deþineau
paºapoarte diplomatice, dupã ce
aceºtia au cerut protecþie în urma
mãsurilor drastice introduse de An-
kara dupã tentativa eºuatã de lo-
viturã de stat din Turcia. Luna tre-
cutã, Ministerul german de Inter-
ne a comunicat cã a primit 262 de
solicitãri de azil politic de la cetã-
þeni turci care deþin paºapoarte
diplomatice, însã nu a precizat
cât din aceste persoane lucrau la
bazele NATO din Germania. În
urma tentativei eºuate de loviturã
de stat din luna iulie 2016 în Tur-
cia, 414 militari, diplomaþi, jude-
cãtori ºi alþi oficiali turci au cerut
azil politic în Germania, potrivit
celor trei instituþii media. Relaþii-

le dintre Berlin ºi Ankara s-au deteriorat pu-
ternic în cursul campaniei pentru referendu-
mul privind consolidarea puterilor preºedin-
telui, dar ºi din cauza arestãrii unui jurnalist
turco-german în Turcia.

Alegeri în Coreea de Sud. Moon Jae-in
a câºtigat scrutinul prezidenþial

Park Geun-hye, care a fost prima
femeie preºedinte a þãrii, este acu-
zatã cã ar fi permis unei apropiate
sã extorcheze fonduri de la mai
multe companii. Moon Jae-in, fost
membru al forþelor speciale sud-
coreene, ulterior devenit avocat pen-
tru drepturile omului, a pierdut ale-
gerile prezidenþiale din anul 2012 în
faþa lui Park. Moon s-a pronunþat
în favoarea unui dialog mai susþi-
nut cu Pehnianul, spre deosebire de
actuala conducere a Coreei de Sud
care a sistat aproape toate legãturi-
le cu regimul stalinist de la nord. În
timpul campaniei, Moon a vorbit
despre reformarea marilor conglo-
merate controlate în familii, cunos-
cute drept chaebol, care dominã
economia sud-coreeanã.

Vladimir Putin, alãturi de Igor Dodon,
preºedintele Moldovei, la parada de Ziua Victoriei

unii Sovietice în faþa Germaniei na-
ziste din cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial. Vladimir Putin este de pã-
rere cã forþele internaþionale ar tre-
bui sã-ºi uneascã eforturile pentru a

combate ameninþãrile comune ºi a
subliniat cã Rusia este deschisã unei
astfel de cooperãri. “Consolidarea
eforturilor comunitãþii internaþionale
este necesarã pentru o luptã eficien-
tã împotriva terorismului, a extre-
mismului, a neonazismului ºi a al-
tor ameninþãri”, a mai spus Putin.
Igor Dodon a participat la manifes-
taþiile de la Moscova dedicate Zilei
Victoriei, unde a stat alãturi de Vla-
dimir Putin. Preºedintele moldovean
a fost singurul ºef de stat din fos-
tele republici sovietice care a parti-
cipat la eveniment. Un comunicat
de presã dat publicitãþii de Admi-
nistraþia prezidenþialã de la Chiºinãu
a subliniat cã este pentru prima oarã
în ultimii 15 ani când un preºedinte
al Republicii Moldova participã la
parada militarã de la Moscova.
Aceasta este cea de-a treia vizitã a
lui Dodon la Moscova, de la înves-

tirea sa în funcþia de preºedinte, ºi
cea de-a patra sa întrevedere cu
Vladimir Putin. Preºedintele moldo-
vean este un susþinãtor deschis al
Rusiei ºi se opune legãturilor Chiºi-
nãului cu NATO sau Uniunea Eu-
ropeanã. Parada care marcheazã 72
de ani de la Al Doilea Razboi Mon-
dial ºi înfrângerea Germaniei naziste
a început ieri, la ora 10.00, în Piaþa
Roºie din Moscova. Rusia ºi-a eta-
lat ca de obicei toatã tehnica milita-
rã cu aceastã ocazie. Peste 10.000
de militari au defilat la parada de
Ziua Victoriei, de asemenea, 114
unitãþi de echipament. Anul acesta,
la paradã au participat 210 femei
din serviciul militar, un numãr du-
blu faþã de anul 2016. De aseme-
nea, Yunarmia sau Armata tânãrã,
o miºcare militarã patrioticã pentru
adolescenþi între 11 ºi 18 ani, a de-
filat pentru prima oarã.
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Din adâncuri

Se difuzeazã la HBO, ora  22:45

În captivantul thriller Din
Adâncuri, Nancy Adams
(Blake Lively) face surfing
pe o plajã pustie, într-un loc
care se dovedeºte a fi zona
de vânãtoare a unui mare
rechin alb.  Deºi ea se aflã la
doar 200 metri de mal, su-
pravieþuirea pare a fi pentru
Nancy testul suprem, care-i
va pune la încercare inge-
niozitatea, calitãþile ºi stãpâ-
nirea de sine.

În numele regelui 2

Se difuzeazã la Pro Cinema,

ora  20:30

Un fost soldat al Forþelor
Speciale este azvârlit în
vremuri medievale.
Acolo, având datoria de a
împlini o profeþie anticã,
gãseºte izbãvire pentru
experienþele prin care a
trecut pe câmpul de luptã.

La birou

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Dacã angajaþii unei institu-
þii care sunt colegi de bi-
rou ar vedea serialul, ar
veni a doua zi la serviciu
ori cu un zâmbet sarcastic
în colþul gurii, ori trãþi la
faþã ºi gânditori pentru cã
tocmai s-au regãsit în unul
dintre personaje.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse
dimineaþamiercuri, 10 mai - max: 17°C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,5507 ............. 45507
1 lirã sterlinã................................5,3957....................53957

1 dolar SUA.......................4,1740........41740
1 g AUR (preþ în lei)........164,4177.....1644177

Cursul pieþei valutare din 10 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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MIERCURI - 10 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 La bani mãrunþi
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)
04:10 Interes general (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Liniºte ºi pace
1980, Dramã
15:50 Poate nu ºtiai
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 Fluviul ultimei ºanse
1955, Acþiune, Dramã, Western
22:50 Eurovision 2017
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
03:25 Eurovision 2017
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 D'ale lu' Miticã (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

08:00 Ajunul Craciunului
09:30 Cursa
11:45 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
13:40 Anotimpuri
15:20 Furtunã Extremã
17:15 O zi perfectã
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Pete ºi dragonul
21:45 Cei rãmaºi
22:45 Din adâncuri
00:10 Bucla temporalã
01:45 Neînfrânt
03:55 Prima noapte
04:15 Focus
06:00 Anotimpuri

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
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UCL: Atletico –

Real Madrid
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Prinþul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)
13:45 Cu primele 20 milioane e

mai greu (R)
16:00 La bloc
18:15 Dansul inimii
20:30 În numele regelui 2
22:30 Oglinzi 2
00:30 În numele regelui 2 (R)
02:15 Cine A.M.
06:00 Prinþul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 ZaZaSing
23:30 Xtra Night Show
01:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Revizie tehnicã
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 ªantaj (R)
1982, România, Acþiune

09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României
(R)

12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping
14:00 Focus

14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Totul pentru fotbal

1982, Germania, Comedie
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 României
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
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO



12 / cuvântul libertãþii miercuri, 10 mai 2017programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

JOI - 11 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
22:00 Eurovision 2017
00:10 România 9 (R)
01:00 Tezaur folcloric (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)
05:00 Ora regelui (R)
05:50 M.A.I. aproape de tine

(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
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Ultima rapsodie
2011, Ungaria, Dramã
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 Cãrãri întortocheate
2004, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
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)

TVR 2

07:40 Doamna din apã
09:30 O zi perfectã
11:15 Pete ºi dragonul
13:00 Rodencia ºi dintele

prinþesei
14:25 Pact matrimonial
15:55 Micul prinþ
17:40 Marþianul
20:00 Reportaj special Vice:

O casã divizatã
21:15 Prima recoltã
22:50 Focus
00:35 Dosarele X: Vreau sa

cred
02:25 În cãutarea unui refugiu
04:00 Un loc liniºtit
04:25 London
06:00 Micul prinþ

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
2017, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 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)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Inamicul din adâncuri (R)
14:15 Dansul inimii (R)
16:30 La bloc
18:45 Furnicuþe
20:30 Camera de refugiu
23:00 Montana
01:00 Camera de refugiu (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 Best Factor
23:00 Xtra Night Show
01:00 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
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 Totul pentru fotbal (R)
1982, Germania, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Buletin de Bucureºti
1982, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cursa împotriva morþii
2011, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cum de s-a inecat Mona?

(R)
2000, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
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
11:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Monaco - Juventus
21:00 Ora exactã în sport

(direct)
22:00 Fotbal UEFA Europa

League semifinala, Celta Vigo –
Manchester United

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

ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller

SPORT.RO

VINERI - 12 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 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
22:00 Provocãri, decizii, efecte
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
04:10 Cooltura (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
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Abel în codru
1994, Ungaria, Comedie,

Dramã
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul la plimbare
1970, SUA, Aventuri, Comedie
22:00 Gala Umorului
23:10 Nu capitulez
2011, Thriller
00:50 Eurovision 2017
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 Jandarmul la plimbare (R)
1970, SUA, Aventuri, Comedie
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:10 Eurovision 2017
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:45 Familia Fang
09:30 Pact matrimonial
11:00 Mã cheamã Costin
11:20 Marþianul
13:40 Familia Hollar
15:10 Cãpitanul America:

Rãzboi civil
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Familia Fang
20:00 Quarry
21:15 Hostel - Cãminul ororilor
22:50 Când se rupe craca
00:35 Afacerea Est
02:00 Toþi oamenii regelui
04:05 Meda
04:25 Hostel - Cãminul ororilor
06:00 Noi suntem Marshall

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:15 Moneyball: Arta de a

învinge
2011, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dansul inimii (R)
14:30 Furnicuþe (R)
16:15 La bloc
18:30 Power Rangers: Filmul
20:30 Apã pentru elefanþi
23:00 Reîntâlnirea
01:00 Apã pentru elefanþi (R)
03:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Sã moarã Romeo
2000, SUA, Acþiune
23:00 iUmor (R)
01:00 Sã moarã Romeo (R)
2000, SUA, Acþiune
03:15 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 Evadare disperatã

2014, SUA, Dramã, Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Buletin de Bucureºti (R)

1982, România, Comedie

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 Cãsãtorie cu repetiþie

1985, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Astã searã dansãm în

familie

1972, România, Comedie

23:00 Dosarele DNA

00:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 23:00) (R)
14:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 10:45) (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

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

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

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

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

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: GREU DE

UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în Cra-

iova, strada Unirii, nr. 50 închiriazã
spaþii pretabile pentru cabinet sto-
matologic, medic de familie, sediu
firmã, salã fitness etc. Relaþii la tele-
fon: 0251/533.830 între orele 8.00-
16.00, sau la telefon: 0769/016.925.

SPORT Club Municipal Craio-
va, cu sediul în Craiova, str. Brestei,
nr. 4, jud. Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea postului con-
tractual vacant de consilier - 1 post,
la Compartimentul Organizare, Re-
laþii publice, Promovare imagine.
Condiþii de participare la concurs:
studii superioare (licenþã în comu-
nicare ºi relaþii publice); postul nu
necesitã vechime. Concursul se
organizeazã în trei etape: prima
etapã - în perioada 25.05.2017-
26.05.2017- selecþia dosarelor; a
doua etapã- în data de 06.06.2017,
ora 11:00- proba scrisã; a treia eta-
pã - în data de 09.06.2017, ora
11:00- proba de interviu. Data li-
mitã de depunere a dosarelor
este 24.05.2017 (inclusiv), ora 14:00.
Relaþii  suplimentare la sediul clu-
bului din Craiova, str. Brestei, nr. 4,
pe site-ul clubului www.scmcraio-
va.ro ºi la telefon/fax: 0351.451.807.

SOCIETATE scoate la vânzare
prin licitaþie publicã Dacia Logan,
an fabricaþie 2008, în data de
19.05.2017, la sediul societãþii din
Calafat, strada Cobuz, nr.9. Relaþii
la telefon: 0766/ 543.963.

Grãdiniþa cu Program Prelun-
git Piticot Craiova, organizeazã con-
curs pentru ocuparea unui post de
bucãtar  în data de 07.06.2017. Acte-
le necesare depunerii dosarului,
condiþiile ºi bibliografia sunt afiºa-
te la sediul instituþiei din str. Elena
Farago nr.17. telefon: 0351/ 419.407.

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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.
Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-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 casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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

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;

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie , polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã . Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã, Braz-
dã, etaj 3, cu apar-
tament decoman-
dat Brazdã, G7,
etaj  1-3.  Exclus
agenþ i i .  Telefon:
0722/646.769.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camerã 170
LEI/lunã. Telefon:
0723/224.613.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

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

PIERDERI
I.I.Roman Monica de-
clarã pierdut certificat
constatator ºi CUI. Se
declarã nule.
I.I. Bicu Miliana de-
clarã pierdut certifi-
cat constatator. Se
declarã nul.
Firma ZOLLY COM
SRL declarã pierdut
CUI ºi certificate
constatatoare. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia col. (retr.)
Deca ªtefan ºi fam.
lt. (retr.) Hristea Mir-
cea regretã nespus
de mult decesul
prietenului Prof.
IONIªOR CONSTAN-
TIN un om cu suflet
mare ºi caracter de-
osebit. Ai plecat
prea devreme dom-
nule profesor ºi ne-
ai întristat pe toþi
care te-au cunos-
cut. Dumnezeu sã
te odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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UEFA l-a delegat pe arbitrul Ovidiu Haþegan la una din-
tre semifinalele Europa League, cea dintre echipa englezã
Manchester United ºi formaþia spaniolã Celta Vigo, pro-
gramatã mâine, de la ora 22.05, pe stadionul Old Trafford.
La acest joc, Ovidiu Haþegan (36 ani) va fi ajutat de asis-
tenþii Octavian ªovre ºi Sebastian Gheorghe, de al patrulea
oficial Radu Ghinguleac ºi de arbitrii adiþionali Radu Pe-
trescu ºi de Sebastian Colþescu. În meciul tur, disputat în
Spania, Manchester United s-a impus cu 1-0, prin golul lui
Marcus Rashford. Haþegan a condus duminicã meciul de
la Piteºti, dintre Universitatea Craiova ºi Viitorul, scor 0-1.
În cealaltã semifinalã a Europa League se întâlnesc Lyon ºi
Ajax Amsterdam, olandezii câºtigând în tur cu 4-1.

Haþegan, pe care FIFA l-a inclus pe lista arbitrilor video
de la Cupa Confederaþiilor din Rusia, a mai condus ºi alte
meciuri din fazele finale ale unor competiþii importante: se-
mifinalã la Euro U21 (2013), sfert de finalã la Campionatul
Mondial U20 (2015), sfert de finalã Europa League (2016
ºi 2017) sau semifinalã Jocurile Olimpice (2016).

În acest sezon european, arbitrul arãdean a oficiat la
patru meciuri din
Liga Campioni-
lor, Barcelona —
Celtic 7-0, Basel
— PSG 1-2, Na-
poli — Dinamo
Kiev 0-0, din faza
grupelor, Juven-
tus — Porto 1-0,
din optimi, pre-
cum ºi sfertul de
Europa League
dintre Schalke 04
ºi Ajax (3-2).

TTTTTinerii olteni au duel cu Moreniinerii olteni au duel cu Moreniinerii olteni au duel cu Moreniinerii olteni au duel cu Moreniinerii olteni au duel cu Moreni
Satelitul Universitãþii Craiova întâlneºte echipa
antrenatã de Gabriel Paraschiv, fostul cãpitan

al Oþelului Galaþi

În etapa a 27-a a seriei C3, una
intermediarã, echipa a doua a Uni-
versitãþii Craiova întâlneºte astãzi,
de la ora 18, pe stadionul “Exten-
siv”, ocupanta locului secund,
Flacãra Moreni. Astfel, formaþia
lui Corneliu Papurã întâlneºte la
rând primele douã clasate, în
week-end-ul trecut pierzând cu 3-
0 în deplasare cu SCM Piteºti.
Epoca de “glorie” a grupãrii dâm-
boviþene s-a consumat în anii 80,

când cea mai bunã performanþã
a fost ocuparea locului 4 în Di-
vizia A ºi o dublã istoricã în Cupa
UEFA cu FC Porto. Acum, Fla-
cãra Moreni este pregãtitã de fos-
tul mijlocaº Gabriel Paraschiv,
campion cu Oþelul Galaþi în
2011. Pentru formaþia secundã a
Universitãþii Craiova, acesta este
antepenultimul meci din campio-
nat, cele rãmase fiind cu FC Ani-
noasa ºi FC Voluntari II.

Ionuþ Frãsineanu este suspen-
dat pentru acest joc, dupã elimi-
narea suferitã la Piteºti, aºa încât
antrenorul Corneliu Papurã ar pu-
tea alinia urmãtorul “11”: Nedeia-
nu – Vlãdoiu, Hreniuc, Hodea,
Borþa – Enache, Buzan, Constan-
tin – Burlacu, Gunie, Tãtulea.

Cealaltã echipã doljeanã din se-
rie, CSO Filiaºi, a evoluat asearã
în deplasare cu ACS ªirineasa.
Celelalte meciuri ale etapei se dis-
putã astãzi, dupã programul: SCM
Piteºti – FC Aninoasa, Urban Titu

– FCSB II, Atletic Bradu – FCM
Alexandria, FC Voluntari II –
Sporting Roºiori.
Elitele Craiovei disputã ultima
etapã din sezonul regulat

Echipele de juniori ale ªtiinþei
angrenate în Liga Elitelor dispu-
tã astãzi ultima etapã din sezonul
regulat. De la ora 12, pe baza
sportivã de la Aeroport, trupa lui
Bogdan Budescu deschide ziua în
compania celor de la Concordia
Chiajna, fiind un duel direct pen-

tru locul 3. De la ora 14, intrã pe
teren Juniorii B ai ªtiinþei, califi-
caþi la faza naþionalã. Fiind ulti-
ma rundã, este ocazia finalã pen-
tru Daniel Mogoºanu sã punã la
punct toate detaliile în vederea
meciurilor din semifinalele cam-
pionatului naþional. În aceastã
fazã a competiþiei, în funcþie de
poziþia pe care va încheia, Uni-
versitatea Craiova va întâlni una
dintre formaþiile UTA Bãtrâna
Doamnã, Centrul de Excelenþã
Timiºoara sau Ardealul Cluj.   

1. SCM Argeº Piteºti 25 20 5 0 66-14 65
2. Flacãra Moreni 24 10 8 6 36-23 38
3. Atletic Bradu 24 11 5 8 45-40 38
4. FC Voluntari II 24 10 7 7 42-35 37
5. Concordia II 25 10 6 9 40-40 36
6. FCM Alexandria 24 10 5 9 27-26 35
7. ACSO Filiaºi 24 8 10 6 35-28 34
8. FC Aninoasa 25 8 10 7 31-28 34
9. FCSB II Buc. 24 9 7 8 37-38 34
10. Sporting Roºiori 24 9 6 9 31-32 33
11. CS Mioveni II 24 8 7 9 33-37 31
12. Universitatea II 25 8 6 11 36-38 30
13. ACS ªirineasa 24 7 2 15 22-44 23
14. ACS Urban Titu 24 3 8 13 25-46 17
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  seria C3

România  –  ArmeniaRomânia  –  ArmeniaRomânia  –  ArmeniaRomânia  –  ArmeniaRomânia  –  Armenia
se disputã pese disputã pese disputã pese disputã pese disputã pe

Arena  Naþ iona lãArena  Naþ iona lãArena  Naþ iona lãArena  Naþ iona lãArena  Naþ iona lã
Meciul România - Armenia, care va avea loc pe 1 sep-

tembrie în preliminariile Cupei Mondiale 2018, se va juca
pe Arena Naþionalã din Bucureºti, a anunþat preºedintele
Federaþiei Române de Fotbal, Rãzvan Burleanu. “Aceasta
este dorinþa noastrã, iar în acest sens am informat ºi
UEFA, meciul cu Armenia se va disputa pe Arena Naþio-
nalã. Sigur vom avea susþinerea publicului, de fiecare
datã când echipa naþionala a jucat fie în Bucureºti, fie la
Cluj, suporterii au fost alãturi de noi. Ne-am dori ca,
într-o zi, sã venim ºi la Piteºti cu echipa naþionalã ºi sã
avem parte de un stadion modern. Echipa României va
merge peste tot prin þarã ºi, cu siguranþã, va fi iubitã,
indiferent de rezultate” a declarat Rãzvan Burleanu. În
actuala campanie de calificare, tricolorii au jucat me-
ciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, unde au întâl-
nit Muntenegru ºi Danemarca, ºi Arena Naþionalã, unde
au primit replica Poloniei. Pe 5 octombrie, România va
întâlni acasã echipa Kazahstanului.

Handbal (f), Liga Campionilor

Cristina Neagu ºi Carmen Martin,
în echipa idealã a competiþiei

Jucãtoarea românã Cristi-
na Neagu (Buducnost Podgo-
rica), cea mai bunã handba-
listã a lumii în 2016, ºi Car-
men Martin (CSM Bucureºti)
au fost votate în echipa idealã
a Ligii Campionilor la handbal
feminin, ediþia 2016-2017,
conform EHF. Neagu, care a
pierdut finala micã a compe-
tiþiei, duminicã, în faþa CSM-
ului, formaþie pentru care va
juca din varã, a fost desem-
natã cel mai bun inter stânga
al competiþiei de cãtre supor-
teri, în timp ce Martin a fost votatã cea mai bunã extremã
dreapta. Alte trei jucãtoare de la CSM Bucureºti au fost nomi-
nalizate în aceastã anchetã, Majda Mehmedovic (extremã stân-
ga), Isabelle Gullden (centru) ºi Anastasia Lobaci (pivot), dar
ele nu au reuºit sã se impunã la categoriile respective. Între
propuneri s-au aflat ºi cele douã norvegience care vor juca la
CSM Bucureºti din varã, Marit Malm Frafjord, care a fost vo-
tatã cel mai bun pivot, ºi Amanda Kurtovic, care a candidat
pentru postul de inter dreapta. Spaniolul Ambros Martin, selec-
þionerul naþionalei României, a fost desemnat cel mai bun an-
trenor, dupã ce a cucerit trofeul cu Gyor. Au fost reprezentate
în cele 50 de nominalizãri nu mai puþin de 18 þãri ºi 12 cluburi
care au evoluat în acest sezon al EHF Champions League.

Echipa idealã a competiþiei: portar: Kari Aalvik Grimsbo (Gy-
or); extrema stânga: Camilla Herrem (Vardar Skopje); inter
stânga: Cristina Neagu (Buducnost Podgorica); centru: Ny-
cke Groot (Gyor); pivot: Marit Malm Frafjord (Larvik); inter
dreapta: Nora Mork (Gyor); extremã dreapta: Carmen Martin
(CSM Bucureºti).

Cea mai bunã apãrãtoare a fost votatã brazilianca Eduarda
Amorim, de la Gyor, iar cea mai bunã tânãrã jucãtoare: Blan-
ka Biro, de la Ferencvaros.

Europa League, semifinale

Haþegan, din THaþegan, din THaþegan, din THaþegan, din THaþegan, din Trivale,rivale,rivale,rivale,rivale,
pe „Old Tpe „Old Tpe „Old Tpe „Old Tpe „Old Trafrafrafrafrafford”ford”ford”ford”ford”
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1. Viitorul 9 4 3 2 11-8 41
2. FCSB 9 5 2 2 12-7 41
3. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
4. CFR Cluj 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 9 2 3 4 8-11 31
6. Astra 9 1 1 7 9-16 26
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  PLAY-OFF

Play-out, etapa a IX-a
FC Voluntari – ACS Poli 2-1

Au marcat: I. Balaur 9, Popadiuc 50 / Pedro Henrique 28 – pen.
Chiajna – ASA 2-0

Au marcat: Grãdinaru 71, M. Cristescu 79.
FC Botoºani – Gaz Metan 0-0

CSMP Iaºi – Pandurii 3-0
Au marcat: Golubovic 34, 81, Rãuþã 86.

7. CSMP Iaºi 9 5 4 0 11-2 34
8. Gaz Metan 9 2 5 2 8-7 31
9. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
11. ACS Poli 9 4 3 2 9-6 22
12. Chiajna 9 1 4 4 6-10 20
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 – etapa a IX-a
CFR Cluj – Dinamo 0-3

Au marcat: St. Filip 50, Hanca 87, Bumba 90 – pen.
„U” Craiova – Viitorul 0-1
A marcat: Fl. Coman 50.

Astra – FCSB 0-1
A marcat: Gnohere 12.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a
erupt în mass media dupã ce Uni-
versitatea Craiova nu l-a ajutat sã
câºtige titlul, încurcând Viitorul la
Piteºti. Finanþatorul considerã
drept „corupþie” faptul cã ªtiinþa
a introdus pe teren câþiva juniori,
cã Ivan nu a fost titular, iar Bri-
ceag nu a fost introdus în locul
lui Bucuricã. Gigi Becali vrea nici
mai mult nici mai puþin decât ex-
cluderea Craiovei din Liga I. „Nu
se face aºa ceva, trebuie sã ia
masuri ºi Liga, ºi Federaþia, ºi
UEFA. Nu poþi chiar sã faci ce vrei
la fotbal. Când eºti la fotbal eºti
într-o asociaþie de 14 echipe, nu
eºti tu singur pe tarla sã semeni
grâu ºi porumb cum vrei tu. Pro-
babil în regulament se stipuleazã
despre desconsiderarea competi-
þiei. Eu i-am spus lui Vali Argã-
sealã sa facã hârtie ºi la UEFA, ºi
la Federaþie. Nu existã sã se me-
najeze peste zece zile. Aici lucru-
rile sunt evidente. Nici pe bancã
nu aveau titulari, erau niºte copii
care am înþeles cã sunt mai buni
decât ãia pe care i-au bãgat. Nu
se face aºa ceva! Asociaþi de felul
acestuia trebuie daþi afarã. Trebuie
bãgat la Ligã ºi la Adunararea Ge-
neralã ºi sã fie excluºi. Du-te, tatã,
în divizia B ºi joacã acolo ºi batjo-
coreºte acolo” a spus Gigi Becali.
Universitatea: „Becali a devenit
„filonul de aur“ al mass-media

din Romania”
În replicã, Universitatea Craio-

va a emis ieri un comunicat prin
care îºi explicã punctual politica ºi
strategia din acest final de campio-
nat, inclusiv din controversata par-
tidã cu Viitorul.

„Cu toate cã a depãºit de mult
timp limita bunului simþ, nu o sã
rãspundem derapajelor unui om
cãruia, într-o societate civilizatã,
nu i s-ar permite sã se manifeste
în spaþiul public. Din pãcate, acest
individ a devenit „filonul de aur“ al
mass-media din Romania. Nu vom
rãspunde nici oficialilor unei echi-
pe, FCSB, care în anul 2003 au
ocupat abuziv locul în Liga 1 al
unei echipe de tradiþie, Steaua Bu-

Clubul din Bãnie i-a rãspuns finanþatorului FCSB,
dupã aberaþiile emise de acesta în mass media,

în urma eºecului ªtiinþei cu Viitorul

cureºti, încercând sã le fure ste-
ma ºi istoria. Nu putem însã sã
ignorãm amploarea pe care au luat-
o în spaþiul public discuþiile despre
meciul Universitatea Craiova - Vii-
torul, mai exact despre politica ºi
strategia Universitãþii Craiova în
privinþa abordãrii sfârºitului de
campionat, pregãtirii meciului din
Cupa României, pregãtirii noului
sezon ºi nu în ultimul rând de for-
mare ºi promovare a jucãtorilor din
Academia clubului.

Înca de la reînfiinþare, Univer-
sitatea Craiova a avut ca scop for-
marea unei academii  care sã sus-
þinã principiul cã unul dintre pilo-
nii dezvoltãrii trebuie sã fie Cen-
trul de copii si juniori. Avem pes-
te 300 de copii, aproape 50 cãro-
ra le asigurãm casa, masa, ºcoala
ºi cheltuim peste 500.000 euro
anual cu susþinerea activitãþii la
Academie. De ce am face asta
dacã nu am crede în ei? Dacã nu
am crede cã unii dintre ei vor ajun-
ge nu doar la echipa mare a Uni-
versitãþii, ci la echipa naþionalã de
seniori a României? Elocvent este
faptul cã, mult înaintea meciului
cu Viitorul, Universitatea Craiova
deþinea ºi încã mai deþine primele
douã poziþii în ceea ce priveºte cei
mai tineri jucãtori debutanþi în Liga
1, având trei jucãtori în top 10.

Au fost douã debuturi la me-
ciul cu Viitorul. Andrei Vlad, 18
ani, titularul postului de portar la
echipa naþionalã U18, care la mai
multe meciuri s-a aflat pe bancã
în Liga 1 ca al doilea portar (in-
clusiv la meciul anterior cu CFR
Cluj), are la activ douã cantona-
mente cu echipa mare, se aflã de
un an în lotul de 25, jucãtor de-
spre care noi credem cã are toate
ºansele sã devinã portarul echipei
naþionale. ªi Alexandru Popescu,
19 ani, titularul postului de atacant
de la echipa a doua a clubului,
aflat pe bancã la meciul cu CFR
din etapa anterioarã, jucãtor ce se
aflã în lotul echipei mari începând
cu cantonamentul din Malta, unde
a jucat mai mai multe partide, în-
scriind un gol cu Fortuna Dussel-
dorf, meci încheiat 1-1.

Observãm cu sur-
prindere cã nimeni nu s-
a mai indignat la debu-
tul lui Vlad Screciu în
Liga 1, la 16 ani, 8 luni
ºi 19 zile, într un meci
cu FCSB, fiind primul
jucãtor nãscut dupã anul
2000 care a evoluat în
principala competiþie din
România. Nimeni nu s-
a indignat când în me-
ciul tur cu Viitorul a ju-
cat ºi a contribuit la go-
lul victoriei Jovan Mar-
kovici, aflat la al doilea
meci în Liga 1, jucãtor
care a debutat în tricoul
Universitãþii la 15 ani ºi
9 luni în Cupa României.

Nimeni nu s-a indig-
nat când Radu Bârzan,
17 ani, a fost debutat în
semifinala de Cupa României îm-
potriva FC Voluntari, a jucat cu
o etapã înainte cu CFR Cluj, con-
tribuind decisiv la al treilea gol.
Nimeni nu s a indignat când An-
drei Ivan a debutat si a marcat în
Liga 1 la 17 ani ºi 7 luni, într-un
meci cu FCSB, în Ghencea. Sã
mai spunem cã Petre este la al
doilea sezon în Liga 1, el jucând
mai multe meciuri ca titular, in-
clusiv sezonul trecut.

Credeþi cã vreodatã Universi-
tatea ar debuta un portar în care-
ºi pune mari speranþe, într-o echi-
pã care ar risca nu numai sã piar-
dã, dar ºi sã primeascã multe go-
luri? Cu ce moral ar pleca acest
junior? Nu, nu numai cã nu am
face asta, dar, exceptându-l pe
Andrei Ivan, ªtiinta a aliniat cea
mai bunã echipã în condiþiile în
care Mateiu era suspendat, Bãluþã
accidentat, Barthe indisponibil de
mai multa vreme, Popov operat,
Kelic accidentat ºi schimbat la
pauzã în meciul anterior.

De ce nu a fost Ivan titular?
Simplu, avea deja 3 galbene ºi la al
4-lea risca sã nu joace cu FCSB.
În condiþiile în care cunoaºtem
„apucãturile“ unui personaj de a
declara înainte sau dupã meci cã
dã nu ºtim câte milioane pentru un
anumit jucãtor ºi în condiþiile în
care Ivan ar fi primit un cartonaº
galben riscam ca „formatorii de
opinie“ sã declare cã a luat inteþio-
nat pentru a nu juca cu FCSB. Din
pãcate, strategia noastrã trebuie sã

þinã cont si de manipulãrile care în
ziua de azi au devenit cotidiene.

 Pe de altã parte, suntem con-
sternaþi sã vedem cã nimeni nu
vorbeºte despre declaraþia unui
oficial al FCSB-ului ºi fost mare
jucãtor al echipei Steaua, citãm:
„Am bãgat-o pe Dinamo în play-
off, acum suportãm consecinþele”,

referindu-se la meciul FCSB cu
Mediaº. Sã înþelegem cã aveau ºi
altã opþiune pe care o regretã?

 Suntem triºti cã sezonul aces-
ta am pierdut podiumul, dar sun-
tem mândri de copiii noºtri. Felici-
tãri, Andrei Vlad! Felicitãri, Alexan-
dru Popescu!” se specificã în co-
municatul grupãrii din Bãnie.

Gicã Popescu: “Aº fi onorat sã fiuGicã Popescu: “Aº fi onorat sã fiuGicã Popescu: “Aº fi onorat sã fiuGicã Popescu: “Aº fi onorat sã fiuGicã Popescu: “Aº fi onorat sã fiu
preºedintele Universitãþii  Craiova”preºedintele Universitãþii  Craiova”preºedintele Universitãþii  Craiova”preºedintele Universitãþii  Craiova”preºedintele Universitãþii  Craiova”

Fostul internaþional al României,
cãpitan al Universitãþii Craiova ºi
al Barcelonei, Gicã Popescu, a
spus cã ar fi onorat sã primeascã
o propunere din partea ªtiinþei,
pentru a fi preºedintele clubului,
dar nu i s-a propus acest lucru.
Popescu le-a rãspuns fanilor într-
un dialog live pe pagina sa de fa-
cebook. „Întotdeauna am spus cã
pentru mine Universitatea Craio-
va rãmâne ceva special. A fost
echipa unde eu am crescut, echi-
pa pe care o voi iubi indiferent de
situaþie toatã viaþa mea. Aº fi ono-

rat dacã aº primi o ofertã din par-
tea Universitãþii Craiova, dar lu-
crul acesta nu s-a întâmplat. Nu
ºtiu dacã Dan Petrescu a primit
vreo ofertã, eu am vorbit ieri cu
el ºi nu mi-a spus nimic despre
acest lucru. Ar fi o formulã care
le-ar conveni spectatorilor”, a
spus “Baciul”. Acesta a mai adãu-
gat cã nu ar mai candida la func-
þia de preºedinte al FRF ºi cã îºi
doreºte ca echipa lui Gicã Hagi,
cumnatul ºi fostul sãu coleg de la
naþionalã ºi de la Barcelona, sã
câºtige titlul.
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