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Prof. dr. Irinel Popescu,
noul preºedinte al
Asociaþiei Europene
de Chirurgie

actualitate / 5 educaþie / 9O aristocratã a prozei
feminine – decoratã!

Preºedintele României,
Klaus Iohannis, a conferit, deu-
nãzi, Ordinul Naþional „Steaua
României” în grad de Cavaler
doamnei Ileana Vulpescu, scrii-
toare cunoscutã, la propunerea
ministrului Culturii ºi Identitã-
þii Naþionale. Asta insereazã co-
municatul transmis presei de
Preºedinþie. Doamnei Ileana
Vulpescu i se recunoaºte, pe
bunã dreptate, aportul la creº-
terea valorii literaturii române
contemporane, prin opera pro-
prie, dar ºi traducerile prin care
a deschis iubitorilor de lecturã
posibilitãþi noi de a lua contact
cu literatura universalã. Gestul
preºedintelui Klaus Iohannis
meritã de-a dreptul salutat.

actualitate / 6actualitate / 3

- La alegeri, Popescule, ne-au pro-
mis cã ne duc la belºug ºi bunãstare
ºi ne-au dus... ne-au dus cu vorba.

„Noaptea albã a
experimentului ºtiinþific”

Dialog constructiv între
vicepremierul Sevil
Shhaideh ºi primarii
din Dolj

Sevil Shhaideh, vicepremier în
Guvernul Grindeanu, prezentã
ieri la Craiova, ºi-a alocat o parte
din vizitã ºi pentru a comunica
direct cu edilii din Dolj. A fost o
sesiune de discuþii bine argumen-
tate, practice, cu primarii, pe te-
matica atât de arzãtoare a acce-
sãrii fondurilor europene. Rãma-
sã, de multã vreme, drept una
dintre cele mai eficiente soluþii
financiare de creºtere a confor-
tului în localitãþi, finanþarea ne-
rambursabilã se dovedeºte a fi în
practicã un subiect, ºi acum, des-
tul de dificil.
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Noul stadion de fotbal al Craiovei va fi
inaugurat la sfârºitul acestei veri, mai
precis în perioada iunie-iulie, când va
exista ºi posibilitatea sã se joace imediat
primul meci, întrucât terenul va fi pregã-
tit cu rulouri de iarbã ºi nu cu gazon îni-
erbat. Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Liviu Dragnea,  vicepremierul  Sevi l
Shhaideh ºi ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, au fãcut, ieri dupã-amiazã, o vi-
zitã de lucru pe ºantier ºi au admirat, din
tribune, stadionul de 30.000 de locuri din
Bãnie, care se apropie de final. Oficiali-
tãþile s-au pus la curent cu lucrãrile care
mai trebuie sã fie fãcute, iar liderul PSD,
Liviu Dragnea, a promis cã nu va lipsi de
pe stadion la inaugurarea oficialã: ori va
fi în teren, purtând tricoul selecþionatei
Parlamentului, ori în tribuna oficialã, alã-
turi de fostul premier, Victor Ponta.
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Cãtãlin Predoiu se retrage din
cursa pentru ºefia PNL
Prim-vicepreºedintele PNL Cãtãlin Pre-

doiu a anunþat, marþi searã, pe Facebook,
cã se retrage din cursa pentru ºefia PNL:
„Dragi prieteni, am informat acum câteva
minute membrii BPN PNL privind faptul
cã am luat hotãrârea sã nu depun o moþiu-
ne în cadrul Congresului PNL din 17 iu-
nie”. Predoiu a afirmat cã ceea ce are de
oferit pentru funcþia de Preºedinte al PNL
nu coincide vederilor liderilor de organiza-
þii. „În ultimele ºase luni am efectuat un
demers serios ºi am vizitat din nou o mare
parte din organizaþiile PNL. (…) Am urmã-
rit cu atenþie preparativele Congresului ºi
respectarea statutului pentru o competiþie
cinstitã. (…) Am înþeles în acelaºi timp cã
ceea ce ofer eu pentru funcþia de Preºe-
dinte al PNL nu coincide vederilor liderilor
de organizaþii. Din pãcate, mulþi ºi-au fixat
opþiunile prin semnãturã în alb, fãrã ca tex-
tul vreunei moþiuni sã fie redactat încã. Un
om politic trebuie sã fie realist, cu picioare-
le pe pãmânt. Politica este arta posibilului
într-un context dat. Pentru proiectul pro-
pus de mine pentru ºefia PNL, acum nu se
poate!”, a afirmat Predoiu. El a mai spus cã
va continua „ca membru PNL” sã militez
pentru valorile ºi proiectele cuprinse în Pro-
gramul de Guvernare PNL “Reclãdirea Na-
þionalã”, adoptat de PNL în 2015.

Dragnea îºi nuanþeazã poziþia
privind plafonarea indemnizaþiilor
pentru copii
Liderul PSD, Liviu Dragnea, ºi-a nuanþat,

ieri, poziþia privind plafonarea indemnizaþii-
lor pentru creºterea copiilor, arãtând cã „pu-
tem discuta” despre acest subiect în mãsu-
ra în care Guvernul prezintã argumente se-
rioase. Întrebat dacã susþine principiul de a
fi plafonate aceste indemnizaþii, Dragnea a
rãspuns: “Subiectul nu se închide astãzi.
Eu am spus cã aºa cum a fost prezentat,
nu pot fi de acord sã plafonãm aceste lu-
cruri. Trebuie sã ne prezinte Guvernul de
ce susþine aceastã mãsurã. Dacã argumen-
tele sunt serioase, putem discuta. Dacã
nu sunt serioase, nu sunt de acord”. “Când
o sã fie bine argumentat, putem discuta
(despre plafonarea indemnizaþiilor pentru
creºterea copilului – n.r.). Deocamdatã nu,
pentru cã nici eu, nici dumneavoastrã nu
ºtim exact câte cazuri de mega indemnizaþii
sunt. Asta e de fapt problema”, a adãugat
Dragnea. El a mai precizat cã ministrul
Muncii, Olguþa Vasilescu, a primit o “mus-
trare verbalã” în CExN, din cauza faptului
cã a comunicat “foarte prost” pe subiectul
plafonãrii indemnizaþiilor de creºtere a copi-
lului. Liviu Dragnea a anunþat marþi cã nu
susþine plafonarea indemnizaþiilor de creº-
tere a copilului, în aceeaºi zi în care ministrul
Muncii spunea cã varianta sa este de pla-
fonare la 8.000 lei pe lunã.
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Robert Cazanciuc preia conduce-
rea Comisiei Juridice din Senat, înlo-
cuindu-l pe ªerban Nicolae, au decis
membrii PSD, reuniþi, ieri, în ºedinþa
Consiliului Naþional Executiv, au de-
clarat surse politice pentru MEDIA-
FAX. Tot ieri, aceºtia au hotãrât ca
Mihai Fifor sã preia ºefia Grupului
PSD din Senat. Mihai Fifor este pre-
ºedintele Consiliului Naþional al PSD
ºi a fost luat în calcul pentru propu-
nerea de premier, dupã alegerile din
decembrie 2016. Robert Cazanciuc a
fost ministru al Justiþiei în Cabinetul
Ponta.

Comitetul Executiv Naþional
(CExN) al PSD s-a reunit, ieri, la Bucu-
reºti, la cererea liderului Liviu Drag-
nea, pentru a decide dacã ºi în ce mod
vor fi sancþionaþi senatorul ªerban
Nicolae ºi deputatul Nicolae Bacalba-
ºa, dar ºi pentru a valida candidaturi
la alegerile parþiale din 11 iunie.Preºe-
dintele PSD Liviu Dragnea a venit la
ºedinþã însoþit de senatorul PSD Mi-
hai Fifor ºi de primarul Capitalei, Ga-
briela Firea. Dragnea le-a spus jurna-
liºtilor, înainte de a intra în sala de
ºedinþã, cã îºi menþine declaraþiile an-
terioare potrivit cãrora ªerban Nico-
lae trebuie sancþionat.

Dragnea a declarat public cã este
„nemulþumit” de modul în care ªer-
ban Nicolae a gestionat lucrãrile Co-
misiei juridice din Senat în ceea ce

Comisiile Juridice reunite ale Par-
lamentului au adoptat, ieri, un raport
privind constituirea comisiei de an-
chetã a alegerilor din 2009, PNL anun-
þând cã va analiza posibilitatea de a
cere controlul constituþional. În fa-
voarea raportului s-au exprimat 16
parlamentari, nouã aleºi au fost îm-
potrivã, iar unul s-a abþinut. PNL a
anunþat cã va analiza posibilitatea de
a cere controlul constituþional dupã
ce raportul va fi votat de plenul reu-
nit al Parlamentului.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a declarat, joi, cã înfiinþarea comisiei
de anchetã pentru alegerile preziden-
þiale din anul 2009 ar putea fi adopta-
tã sãptãmâna viitoare, afirmând cã
ancheta Parchetului nu va putea „sã
acopere tot”. „Eu cred cã sãptãmâna
viitoare avem toate condiþiile sã ad-
optãm ce era de adoptat ºi modificãri
la Regulament ºi comisia în sine sã
înceapã sã lucreze”, a declarat pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea, între-

Premierul Sorin
Grindeanu a afirmat
marþi cã ”nu existã
aceastã posibilitate
de explozie în perioa-
da urmãtoare a RCA”,
subliniind cã Parla-
mentul trebuie sã ia o
decizie din acest
punct de vedere. „Eu
vreau sã ne respectãm
angajamentele pe care
le-am luat în faþa Co-
misiei Europene. Nu existã aceastã
posibilitate de explozie în perioada
urmãtoare a RCA”, a declarat premie-
rul Sorin Grindeanu.

Acesta a mai precizat cã au avut
loc discuþii pe acest subiect cu mi-
nistrul Finanþelor, cel al Transportu-
rilor ºi cu transportatorii, însã o deci-
zie trebuie luatã de cãtre Parlament.
„Am avut discuþii, ºi eu ºi colegii mei
de Cabinet, fie cã vorbim de minis-
trul Finanþelor, de ministrul Transpor-

Ministrul Mediului, Graþiela Ga-
vrilescu, a declarat, ieri, cã protes-
tele angajaþilor Gãrzii Naþionale de
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priveºte Legea graþierii, în condiþiile
în care acesta a propus, iar senatorii
PSD din Comisie au votat, graþierea
faptelor de corupþie, deºi atât el, cât
ºi premierul Grindeanu au avut de-
claraþii publice prin care s-au poziþi-
onat împotriva acestei propuneri.
Surse din PSD au precizat cã „nemul-
þumirea” lui Dragnea ar avea la bazã
faptul cã ªerban Nicolae le-ar fi trans-
mis senatorilor PSD din Comisia juri-
dicã informaþii greºite despre decizia
politicã a partidului.

„Pe mine m-a interesat ca acele
amendamente (privind graþierea fap-
telor de corupþie, n.r.) sã nu fie adop-
tate. Eu am înþeles – dar vreau sã dis-
cutãm în mod deschis ºi transparent
în CExN asta – cã li s-a spus (senato-
rilor PSD din Comisia juridicã, n.r.) cã
e în regulã cu acele amendamente.
Când au vãzut poziþia mea, ºi-au dat
seama cã, de fapt, nu era o informaþie
corectã”, a spus Dragnea, sãptãmâ-
na trecutã.

Mai mult, Dragnea ºi ªerban Ni-
colae au avut un schimb de replici,
desfãºurat prin intermediul presei,
care a culminat cu o declaraþie „durã”
a liderului PSD la adresa lui Nicolae,
privind faptul cã „pãrerile persona-
le” se pot exprima „în baie”. Dragnea
a apelat, totodatã, ºi la argumentul
autoritãþii pe care i-o dã funcþia de
lider al partidului. „Dacã nu mai am

autoritate în partid, o sã vãd, o sã
plec ºi o sã mã apuc de pescuit în
mod profesionist”, a declarat, public,
liderul PSD.  

În cursul zilei de marþi, s-a adãu-
gat, în mod inopinat, o altã temã de
discuþie pe ordinea de zi a CExN de
miercuri, tot la categoria „Sancþiuni”.
Este vorba de cazul deputatului PSD
Nicolae Bacalbaºa, care, în timpul
unui discurs susþinut în faþa plenu-
lui comun al Parlamentului, a folosit
gesturi ºi cuvinte obscene, triviale.
Dragnea s-a sesizat imediat ºi a de-

clarat public cã CExN va lua în discu-
þie aceastã „speþã”, mai ales cã Ba-
calbaºa nu este la prima „ieºire” de
acest gen, deºi a vorbit personal cu
acesta ºi i-a solicitat sã se abþinã.

În ceea ce îl priveºte pe Bacalba-
ºa, surse din PSD au precizat cã este
posibil ca CExN sã decisã suspenda-
rea sa din partid, pe o perioadã de-
terminatã, aºa cum s-a întâmplat în
cazul deputatului Cãtãlin Rãdulescu,
care a devenit notoriu în urma decla-
raþiilor sale publice privind posesia
unei mitraliere AKM.

Ministrul Mediului: Greva angajaþilor de la Garda
de Mediu este îndreptãþitã. Au salarii foarte mici

Mediu ºi ale celor de la Agenþia de
Protecþie a Mediului sunt îndreptã-
þite, deoarece au salarii extrem de

mici, dar sperã cã problema va fi re-
zolvatã prin noua lege a salarizãrii.

„În grevã au fost ºi sãptãmâna
trecutã ºi angajaþii Gãrzii de Me-
diu, ºi cei ai Agenþiei Naþionale de
Protecþie a Mediului ºi, bineînþe-
les, ºi reprezentanþii Biosferei Del-
ta Dunãrii. Toate aceste instituþii
au salarii extrem de mici, nu sunt
remuneraþi nici mãcar la nivelul Mi-
nisterului Mediului. Sunt îndreptã-
þiþi, dar eu sper ca prin legea salari-
zãrii unitare sã se rezolve ºi proble-
ma angajaþilor din subordinea Mi-
nisterului Mediului. Au o zonã ex-
trem de largã de acþiune, Agenþia
de Protecþie a Mediului reglemen-
teazã, autorizeazã ºi toatã lumea
care are nevoie sã facã o investiþie,

sau are o investiþie în derulare tre-
buie sã treacã pe la Agenþie, iar
Garda Naþionalã de Mediu urmãreº-
te îndeplinirea planurilor de mãsuri
pe care le dã în urma autorizaþiei de
mediu pentru fiecare Societate Co-
mercialã, pentru fiecare poluator
în parte. Deci, sunt îndreptãþite
aceste manifestãri, eu sper, în
schimb, sã poatã sã fie rezolvate
prin legea salarizãrii”, a declarat mi-
nistrul Mediului.

Graþiela Gavrilescu a mai preci-
zat, ieri, cã aceastã grevã pe termen
nelimitat a angajaþilor Gãrzii de Me-
diu este posibil sã dureze “pânã la
finalizarea procesului noii legi a sa-
larizãrii, pânã când vor vedea cã sunt
în platã niºte creºteri de salarii”.

Comisiile Juridice reunite ale Parlamentului au decis
constituirea comisiei de anchetã a alegerilor din 2009

bat când îºi va începe activitatea co-
misia de anchetã pentru alegerile pre-
zidenþiale din anul 2009.

Întrebat care vor fi obiectivele
comisiei de anchetã, în contextul în
care Parchetul a cerut procesele ver-
bale de la BEC ºi comunicãrile cu BEJ,
Liviu Dragnea a afirmat cã nu crede
cã Parchetul General poate „sã aco-
pere tot”.

Plenul reunit al Senatului ºi Came-
rei Deputaþilor a decis, în 26 aprilie,
retrimiterea la Comisiile juridice a Ra-
portului privind constituirea Comisiei
de anchetã a alegerilor din 2009, pen-
tru o sãptãmânã, pentru clarificarea
obiectivelor acesteia. Propunerea de
retrimitere la Comisiile juridice a fost
avansatã de liderului grupului PSD din
Camera Deputaþilor, Marcel Ciolacu,
care a invocat faptul cã obiectivele
Comisiei de anchetã, stabilite în regu-
lamentul acesteia, trebuie clarificate
ca urmare a faptului cã PÎCCJ a des-
chis o anchetã cu un obiectiv similar.

Premierul Sorin Grindeanu: Nu existã
posibilitatea exploziei preþurilor RCA

turilor ºi de alþi colegi cu cei din Par-
lament – cei din comisiile de buget-
finanþe ºi de la Camerã ºi de la Senat
– cu transportatorii au avut loc mai
multe rânduri de discuþii pentru a-i
consulta pe aceastã problemã. De
asemenea, cu ASF. Concluzia este cã,
în perioada urmãtoare, în Parlament
fiind un proiect de lege (...) o sã aº-
teptãm ca Parlamentul sã ia o decizie
din acest punct de vedere”, a mai
spus Grindeanu.
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Preºedintele României, Klaus Iohannis,
a conferit, deunãzi, Ordinul Naþional
„Steaua României” în grad de Cavaler
doamnei Ileana Vulpescu, scriitoare cu-
noscutã, la propunerea ministrului Cultu-
rii ºi Identitãþii Naþionale. Asta insereazã
comunicatul transmis presei de Preºedin-
þie. Doamnei Ileana Vulpescu i se recu-
noaºte, pe bunã dreptate, aportul la creº-
terea valorii literaturii române contempo-
rane, prin opera proprie, dar ºi traduceri-
le prin care a deschis iubitorilor de lectu-
rã posibilitãþi noi de a lua contact cu lite-
ratura universalã. Gestul preºedintelui
Klaus Iohannis meritã de-a dreptul salu-
tat. ªi spunem acest lucru nu din comple-
zenþã ºi nici dintr-un parti-pris de circum-
stanþã, Ileana Vulpescu – plecatã din Bra-
tovoieºtiul Doljului, niciodatã uitat – fiind
din iunie 2015 Cetãþean de Onoare al Cra-
iovei. Ci dintr-un alt motiv, ºi iatã-l: se
mai „reparã”, cât se mai poate, dintr-o ne-
dreptate partizanã a criticii literare, care
nu i-a putut ierta Ilenei Vulpescu publicis-
tica politicã, de care s-a lãsat sedusã în
perioada imediat post-decembristã, ºi mai
ales o anume „simpatie” pasagerã pentru
revista „România Mare”. Care, de altfel, a
ºi premiat-o. Prozatoare, romancierã ºi tra-
ducãtoare, „o aristocratã a prozei femini-
ne actuale”, cum s-a spus, Ileana Vulpes-
cu, cercetãtoare la Institutul de Lingvisti-
cã – reþine, pentru prima datã, atenþia, în
librãrii, prin romanul „Arta conversaþiei”

(1980), dupã ce publicase romanul „Rã-
mas bun” (1975), în care dezvoltã con-
versaþia ca tehnicã ºi artã. O radiografie a
sufletului unei femei doctor (Sânziana Han-
gan), o fiinþã sensibilã, mereu îndrãgosti-
tã de bãrbaþii din jurul ei, care s-a legat de
un scriitor (Alexandru Bujor), din dragos-
te, oferindu-i o fiicã frumoasã (Maria).
Cei ce discutã cu Sânziana, discutã ºi în-
tre ei, dar ºi cu alþii. ªi nimic nu pare mai
indecent decât confidenþele pe care un
bãrbat le face unei femei despre o altã fe-
meie. Un partener onorat cantitativ este
medicul Pavel Vlas, însurat, cu doi copii,
cu care este conceputã Ana, cealaltã fii-
cã, la câþiva ani dupã divorþ. Temele de
dialog sunt mai ales femeieºti ºi casnice,
apoi evenimentele din anii ‘50 de demola-
re a miºcãrii legionare din mediul medi-
cal. Se citeazã opere literare, vorbe ºi vor-
buliþe, conversaþiile sunt bruiate de preci-
zãri, amintiri, scene complementare. Se
monologheazã, se mediteazã ºi biografia
personajelor se compune pe niºte coor-
donate foarte clare ºi precise. Nu e nicio
artã a conversaþiei, nici la personaje ºi nici
la autoare, cum s-ar putea crede. Adevã-
rata valoare a romanului, prea puþin co-
mentatã, a stat în eleganþa stilului, conci-
ziei ºi claritatea de cristal a unei moralis-
te, hrãnitã sesizabil cu copioase lecturi
franceze. Romanul a avut prizã la cititori
ºi era de bon-ton sã îl ai pe noptiere. Pa-
radoxal, întâlnim acelaºi univers ºi în ro-

manul „De-amor, de-amar, de-inimã albas-
trã” (2015), bine construit din punct de
vedere psihologic, agreabil la lecturã, prin
claritatea naraþiunii. Referirea la buna in-
strucþie ºcolarã dobânditã la Liceul „Ele-
na Cuza” din Craiova, pe care scriitoarea
l-a absolvit, constituie un frumos omagiu
adus acestui lãcaº de învãþãmânt craio-
vean. Evident cã nu vom enumera toate
cãrþile Elenei Vulpescu, dar nu putem sã
le omitem pe cele din anii din urmã: „Arta
compromisului” (2002), „Noi, doamna

doctor, când o sã murim?” (2012), „Via-
þã,  viaþã, legatã cu aþã” (2007) , „Notã
informativã bãtutã la maºinã” (2011) ºi
„Preludiu” (2017). Toate cãrþile sunt im-
presionante prin prospeþimea stilului ele-
vat. O precizare în final: reamintim cã Ilea-
na Vulpescu a donat Bibliotecii Judeþene
„Aristia ºi Alexandru Aman” câteva mii de
volume, de cãrþi literare, unele în limba
francezã, ceea ce probeazã o apartenenþã
organicã a fiinþei sale la aceste meleaguri,
pe care nu le-a uitat.

Profesorii Lidia Nãstasie ºi Car-
men Georgescu Bãrþãgui, coordo-
natorii claselor de elevi care s-au
deplasat la Pleniþa, în colaborare cu
bibliotecarii Carmen Tica, coordo-
natorul acþiunii, Sofia-Lavinia Cer-
cel ºi Georgeta Poenaru, le-au pre-
gãtit copiilor câteva activitãþi cu ade-
vãrat instructive. Comisarii de me-
diu le-au prezentat participanþilor
detaliile tehnice ale ariei protejate din

Apel la responsabilitate ºi grijã faþã de valoarea
ºi unicitatea rezervaþiei de bujori de la Pleniþa
Consideratã a fi o plantã tãmãduitoare în

trecut, bujorul sãlbatic de Pleniþa adunã ºi
azi mii de persoane dornice sã vadã splendi-
dul spectacol de culoare. Deºi durata de via-
þã a bujorului este una scurtã, autoritãþile co-
munei doljene organizeazã în luna mai a fie-
cãrui an o sãrbãtoare câmpeneascã prin care
se promoveazã activ bogãþia unei arii prote-
jate, de interes naþional, pe de o parte, res-
pectiv se subliniazã necesitatea de a proteja

aceste flori. La începutul acestei sãptãmâni,
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin secþia American Corner, în par-
teneriat cu Colegiul Naþional „Carol I” ºi
Agenþia pentru Protecþia Mediului Craiova,
au desfãºurat o acþiune de informare ºi in-
struire în Poiana Bujorului din Pleniþa, cel
mai cunoscut obiectiv din localitate, în per-
spectiva organizãrii, la sfârºitul acestei sãp-
tãmâni, a Sãrbãtorii Bujorului.

localitate, informaþii preþioase despre
flora spontanã specificã zonei, insis-
tând asupra mãsurilor cu caracter
protectiv pe care toþi cei prezenþi le-
au considerat esenþiale pentru pãs-
trarea bujorului de Pleniþa.

La capãtul sesiunilor de informa-
re, elevii au rãspândit prin pãdure o
serie de postere pe care le-au reali-
zat la ºcoalã ºi pe care au scris me-
saje semnificative: „Ocrotiþi natu-

ra!”, „Nu rupeþi florile!”, „Lãsaþi
florile sã trãiascã!”, „Florile sunt
frumoase vii – Dincolo de pãdure
se ofilesc”. Acþiunea s-a vrut un
semnal de alarmã în perspectiva des-
fãºurãrii Sãrbãtorii Bujorului, eveni-
ment planificat pentru sfârºitul aces-
tei sãptãmâni, dar ºi un apel la res-
ponsabilitate ºi grijã faþã de valoarea
ºi unicitatea acestei rezervaþii etalon.

«Poiana Bujorului din localitatea
Pleniþa este un obiectiv renumit la
nivel naþional. Splendoarea  de cu-
loare de la finalul lunii mai atrage în
fiecare an un numãr mare de turiºti
ºi grupuri organizate dornice sã vadã
bujorul oltenesc de Pleniþa. La fel ca
în anii trecuþi, biblioteca noastrã a
prefaþat Sãrbãtoarea Bujorului prin
organizarea unei activitãþi instructi-
ve ºi interactive în egalã mãsurã, în
cadrul cãreia toþi cei prezenþi, în spe-
cial elevi ºi copii, au fost conºtienti-
zaþi asupra importanþei ºi necesitãþii
de a proteja specia sãlbaticã de bu-
jor din judeþul nostru. Gestul copii-
lor de a realiza afiºe ºi postere inte-
resante ºi de a le lipi pe arborii din

pãdurea localitãþii reprezintã un me-
saj cât se poate de clar cu privire la
abordare ºi atitudinea pe care cei mici
le manifestã faþã de naturã», a de-
clarat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi

Aristia Aman”. Evenimentul de la
Pleniþa s-a înscris în seria de acþiuni
educative ºi de implicare civicã ini-
þiate de instituþie în anul 2010, în
cadrul proiectului „Împreunã pen-
tru un mediu mai curat”.
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Reamintim cã, în urmã cu
aproape trei ani, mai exact pe 11
iunie 2014, la Tribunalul Dolj se
înregistra dosarul în care procu-
rorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) – Serviciul Teritorial
Craiova îi trimiteau în judecatã
pe Stelian Grecu, Adrian Andreca
ºi Elena Andreca, administratori ai
unor societãþi comerciale, acuzaþi
de comiterea infracþiunilor de în-
ºelãciune, folosire sau prezentare
cu rea-credinþã de documente ori
declaraþii false, inexacte sau in-
complete, în scopul obþinerii pe
nedrept de fonduri din bugetul ge-
neral al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori
în numele ei; uz de fals ºi fals în
declaraþii în formã continuatã.

Dupã cum au comunicat, la
momentul respectiv, reprezentan-
þii DNA Craiova, la sfârºitul anului
2006, Stelian Grecu, în calitate de
reprezentant legal al unei societãþi
comerciale ºi preºedinte al comi-
siei de analizã/evaluare oferte, a
încheiat un contract cadru cu
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit (APDRP), pen-
tru acordarea unui ajutor financiar
nerambursabil, în condiþiile progra-
mului special de preaderare pen-

Administratori de firme condamnaþi definitivAdministratori de firme condamnaþi definitivAdministratori de firme condamnaþi definitivAdministratori de firme condamnaþi definitivAdministratori de firme condamnaþi definitiv
pentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europene
Trei administratori ai unor societãþi comer-

ciale, trimiºi în judecatã de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova, în urmã cu trei ani,
pentru înºelãciune ºi fals în declaraþii, fiind acu-
zaþi cã, folosind documente false, au obþinut ile-
gal aproape 3 milioane de lei, fonduri europe-
ne ºi de la bugetul statului, au fost condamnaþi
definitiv la câte 3 ani de închisoare cu suspen-

dare. Hotãrârea a rãmas definitivã marþi, 9 mai
a.c., la Curtea de Apel Craiova, instanþã care a
majorat perioada termenului de încercare pen-
tru inculpaþi pânã la 8 ani, timp în care nu au
voie sã comitã alte infracþiuni. În plus, inculpa-
þii în solidar cu firmele folosite în activitatea in-
fracþionalã trebuie sã achite prejudiciul creat la
care se adaugã dobânzi ºi penalitãþi.

tru agriculturã ºi dezvoltare ruralã
– SAPARD, Mãsura 3.1 – „Inves-
tiþii în exploataþii agricole”.
Au obþinut ilegal aproape

3 milioane de lei
Potrivit rechizitoriului DNA Cra-

iova, pe 9 noiembrie 2006, cu oca-
zia depunerii dosarului la APDRP,
în contextul derulãrii procedurilor
de verificare a dosarelor de achi-
ziþii ºi de autorizare/decontare a
cheltuielilor eligibile, inculpatul a
folosit documente false, emise în
numele altei societãþi comerciale,
inducând în eroare funcþionarii
APDRP, care altfel nu ar fi avizat
favorabil procedura. De asemenea,
nu ar fi autorizat ca eligibile chel-
tuielile efectuate (123.440,77 lei)
ºi nu ar fi dispus decontarea din
fonduri nerambursabile europene
a sumei de 46.290,91 lei ºi fon-
duri din bugetul naþional de
15.430,67 lei obþinute pe nedrept
de societatea comercialã reprezen-
tatã de inculpat. Grecu Stelian, în
aceeaºi calitate de membru al co-
misiei de evaluare a ofertelor, în
cadrul derulãrii unui alt contract
cadru, a încredinþat inculpatului
Andreca Lili Adrian declaraþii false
pentru ca acesta din urmã sã le

prezinte la APDRP. Astfel, Andre-
ca Lili Adrian a obþinut ilegal fon-
duri nerambursabile (1.272.343 lei
– fonduri comunitare ºi 318.086
lei – fonduri din bugetul naþional).
La fel a procedat Grecu ºi cu An-
dreca Elena, pe care a ajutat-o sã
obþinã pe nedrept fonduri neram-
bursabile comunitare (1.021.468
lei) ºi fonduri din bugetul naþional
(255.367 lei), dar ºi sã inducã în
eroare funcþionarii APDRP.

 „Prin sãvârºirea infracþiunilor
descrise mai sus, s-a cauzat Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale – Agenþiei de Plãþi pen-
tru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit,
respectiv Ministerului Finanþelor
Publice, un prejudiciu de
2.928.983,89 lei. În cauzã s-a dis-
pus indisponibilizarea prin institui-
rea sechestrului, pânã la concuren-
þa pagubei produsã prin infracþiu-
nile reþinute în sarcina inculpaþi-
lor, a bunurilor imobile înscrise în
cartea funciarã ºi deþinute de in-
culpaþi”, au mai precizat reprezen-
tanþii DNA Craiova.

Dupã un an de judecatã, pe 25
iunie 2015, magistraþii Tribunalu-
lui Dolj au pronunþat sentinþa în
dosar. Astfel, cei trei administra-
tori au fost gãsiþi vinovaþi, fiind

condamnaþi la câte 3 ani de în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani
ºi achitarea prejudiciului creat
APDRP. În plus, fiecare dintre in-
culpaþi are de achitat câte 1.500
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
În acelaºi dosar a fost condam-
nat ºi Mihai Lungu, cel care i-a
procurat lui Grecu Stelian o ofer-
tã de bunuri, ce cuprindea date
nereale, în scopul obþinerii pe ne-
drept, de cãtre acesta din urmã, a
unor fonduri publice nerambursa-
bile. Lungu, care a semnat un
acord de recunoaºterea a vinovã-
þiei cu procurorii DNA Craiova ºi
a primit 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani.

Atât inculpaþii, cât ºi procuro-
rii anticorupþie au declarata apel,
soluþionat, marþi, 9 mai a.c., de
Curtea de Apel Craiova. Instanþa
a majorat termenul de încercare

în cazul celor trei inculpaþi, la câte
6 ani pentru Elena ºi Adrian An-
dreca ºi la 8 ani pentru Stelian
Grecu, dispunând ca prejudiciul
sã fie achitat cu tot cu dobânzi ºi
penalitãþi: „Obligã, în solidar, in-
culpaþii Grecu Stelian ºi Andreca
Lili Adrian ºi în solidar ºi cu par-
tea responsabilã civilmente S.C.
STEGRAL S.R.L. la plata sumei
de 1.390.427,98 lei despãgubiri
civile cu majorãri de întârziere
calculate pânã la data achitãrii
integrale a debitului princi-
pal.(...) Obligã, în solidar, incul-
paþii Grecu Stelian ºi Andreca
Elena ºi în solidar ºi cu partea
responsabilã civilmente S.C. DA-
LETA S.R.L. la plata sumei de
1.341.964,87 lei despãgubiri ci-
vile cu majorãri de întârziere.
Definitivã. Pronunþatã în ºedin-
þã publicã, azi, 09.05.2017”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova.

Urmãrire pentru prinderea unui contrabandist de þigãri
Un tânãr de 29 de ani, din comuna doljeanã

Pleniþa, a fost reþinut pentru 24 de ore ºi
introdus în arestul IPJ Dolj, marþi searã,
pentru comiterea infracþiunii de contrabandã.
Poliþiºtii l-au urmãrit pe tânãrul care a refuzat
sã opreascã maºina ºi l-au prins dupã ce
acesta a pierdut controlul direcþiei ºi s-a oprit
într-un ºanþ. În autoturismul sãu au fost
descoperite 3.810 pachete de þigãri netimbrate.
Asearã, tânãrul a fost plasat sub control
judiciar pentru o perioadã de 60 de zile.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean (IPJ) Dolj, marþi, 9 mai a.c., în jurul orei 10.00, în
urma activitãþilor specifice întreprinse de poliþiºti din cadrul
Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa, în cadrul unei acþiuni pe linia
prevenirii contrabandei cu tutun, a fost depistat, în trafic,
Nicolae Banu, de 29 de ani, din comuna Pleniþa, în timp ce
transporta cu un autoturism Ford Fiesta mai multe pachete
de þigãri netimbrate. Mai exact, conducãtorul auto, la obser-
varea echipajului de poliþie, a demarat în trombã, încercând
sã disparã, fapt pentru care poliþiºtii au trecut la urmãrirea
acestuia. În timpul urmãririi, însã, tânãrul de 29 de ani a
pierdut controlul direcþiei de mers ºi a pãrãsit partea carosa-
bilã, intrând cu autoturismul într-un ºanþ, fãrã sã fie rãnit.

În urma controlului efectuat în autoturism, poliþiºtii au gãsit
3.810 pachete þigãri netimbrate (76.200 þigarete).

 „Pachetele de þigãri au fost ridicate în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor, urmând a fi predate lucrãtorilor din
cadrul Direcþiei Regionale pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Craiova. În cauzã poliþiºtii au întocmit dosar-
 penal sub aspectul comiterii infracþiunii de contraban-
dã, iar în baza probatoriului administrat în cauzã dol-
jeanul de 29 de ani a fost reþinut pentru 24 de ore ºi
introdus în arestul Inspectoratului”, ne-a declarat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj. Asearã, tânãrul a fost plasat sub control judiciar
pentru o perioadã de 60 de zile.
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Organizaþiile ce apãrã drepturi-
le pacienþilor avertizeazã cã în Ro-
mânia existã bolnavi care nu au
acces la tratament din cauza lipsei
medicamentelor, multe plecând
cãtre alte þãri prin exportul paralel.
În ultimii trei ani au fost retrase
peste 2.000 de medicamente de
cãtre producãtori.

Se solicitã modificarea
legislaþiei

Potrivit unor date prezentate
public în cadrul Forumului Naþi-
onal al Asociaþiilor de Pacienþi, pe
programul naþional de boli trans-
misibile s-au exportat 34% din
cantitãþile de medicamente des-
tinate pacienþilor români, la on-
cologie 48%, pe programul de
diabet 21%, pe programul de boli

Prof. dr. Irinel Popescu a fost
ales preºedinte al Asociaþiei Euro-
pene de Chirurgie (European Sur-
gical Association – ESA) în ca-
drul celei de-a 24-a reuniuni a or-
ganizaþiei, care a avut loc în pe-
rioada 4-6 mai la Bucureºti. Prof.
dr. Irinel Popescu va ocupa func-
þia de preºedinte al asociaþiei în
perioada 2018-2019. Asociaþia Eu-
ropeanã de Chirurgie a fost înfiin-
þatã în 1993 ºi reuneºte chirurgi
de top ai continentului, dintre care
mulþi sunt ºi conducãtori ai depar-
tamentelor de chirurgie din insti-
tuþii academice importante.

Nãscut la Filiaºi, absolvent al
Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova, acad. prof.
Irinel Popescu este una din per-
sonalitãþile marcante ale medici-
nei româneºti. În anul 2000, echi-
pa profesorului Irinel Popescu

Peste 50 de poliþiºti din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
donat, ieri, sânge, în cadrul unei activitãþi
organizate la Centrul Medical Judeþean
Dolj. Donarea de sânge este un act de
respect faþã de cei care se confruntã cu
probleme de sãnãtate ºi care au nevoie de
ajutor, iar un astfel de gest este cu atât
mai necesar cu cât Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova se confrun-
tã cu un deficit al stocului ceea ce poate
duce, din pãcate, la situaþii tragice. 

Poliþiºtii au încercat, în acest fel, sã
arate cã ºi ei pot salva vieþi. În doar
câteva ore, peste 50 de poliþiºti, femei ºi
bãrbaþi, au participat la aceastã activitate,
între ei aflându-se ºi ºeful Poliþiei Muni-
cipiului Craiova, comisar-ºef Marius
Tiþoiu, care a declarat cã poliþiºtii craio-
veni sunt alãturi de semenii lor aflaþi în
suferinþã ºi considerã donarea de sânge
un gest absolut firesc. 

Curajoase au fost ºi poliþistele din
cadrul Serviciilor de Resurse Umane,
Investigarea Fraudelor ºi Compartimentul
Control Intern, acestea fiind felicitate de
conducerea Inspectoratului. Activitatea s-
a desfãºurat cu sprijinul ºefului Centrului
Medical Judeþean, comisar-ºef dr.
Popescu Sever, ºi al angajaþilor Centrului.
CARMEN ZUICAN

Pacienþii solicitã stoparea exportuluiPacienþii solicitã stoparea exportuluiPacienþii solicitã stoparea exportuluiPacienþii solicitã stoparea exportuluiPacienþii solicitã stoparea exportului
paralel de medicamenteparalel de medicamenteparalel de medicamenteparalel de medicamenteparalel de medicamente

Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice
din România (COPAC) solicitã Ministerului Sãnãtãþii sã
blocheze exportul paralel de medicamente, dând astfel o
ºansã la viaþã pacienþilor români.

rare 64%, pe programul pentru
insuficienþa bolilor renale croni-
ce 17%, pe programul de trans-
plant 35%, pe programul de boli
endocrine 37%.

În aceste condiþii, COPAC con-
siderã cã este nevoie de mãsuri
drastice pentru stoparea exportu-
lui paralel de medicamente ºi creº-
terea accesului pacienþilor români.
„Legislaþia trebuie modificatã ast-
fel încât sã apere drepturile pacien-
þilor români ºi nu pe aceia care sub
umbrela comerþului intracomuni-
tar îºi vãd strict de profit, fãrã a
conta câte vieþi afecteazã în mod
grav. Aceastã problemã a expor-
tului paralel, care  s-a acutizat în
ultimii ani, trebuie sã se opreascã
aici, iar Ministerul Sãnãtãþii trebu-
ie sã ia mãsuri drastice”, a decla-

rat Radu Gãnescu, preºedintele
Coaliþiei Organizaþiilor Pacienþilor
cu Afecþiuni Cronice din România.

Exportul intracomunitar
de vaccin ROR,

suspendat temporar
Comisia Europeanã (CE) a avi-

zat favorabil, în procedurã de ur-
genþã, decizia de suspendare tem-
porarã a exportului intracomunitar
a vaccinului combinat care prote-
jeazã împotriva rujeolei, oreionu-
lui ºi rubeolei (ROR).

Având în vedere epidemia de
rujeolã cu care se confruntã þara
noastrã, dar ºi discontinuitatea în
aprovizionarea cu vaccinurile obli-
gatorii din Calendarul de imuniza-
re, în data de 27 aprilie a.c., auto-
ritãþile române au notificat Comi-
siei Europene un proiect de Ordin
care prevede blocarea exporturi-
lor de vaccinuri, astfel încât sã fie
asigurat necesarul de doze pentru
protejarea copiilor din România.
Dupã examinarea proiectului de act

normativ, Comisia Europeanã a
considerat cã, în acest caz parti-
cular, solicitarea adoptãrii în pro-
cedurã de urgenþã este justificatã.

Ministrul Sãnãtãþii a declarat cã
va lua toate mãsurile necesare pen-
tru ca pacienþii români sã poatã
beneficia la timp, ºi în condiþii op-
time de vaccinuri, dar ºi de medi-
camentele ºi tratamentele de care
au nevoie. „Din pãcate, deºi epide-
mia de rujeolã a fost anunþatã acum
un an, Ministerul Sãnãtãþii nu a
luat mãsuri corespunzãtoare ºi nu

a fãcut niciun stoc de vaccin, pen-
tru a suplimenta în judeþele unde
acest produs s-a epuizat. Aºa am
ajuns la situaþia din acest moment,
în care direcþiile de sãnãtate publi-
cã din 10 judeþe nu mai au stocuri
de vaccin”, a declarat ministrul
Sãnãtãþii, prof. dr. Florian Bodog.

Ministrul a mai declarat cã în
proiectul Legii vaccinãrii s-a pre-
vãzut asigurarea unui stoc de
minimum 6 luni pentru aceste
produse.

RADU ILICEANU

Prof. drProf. drProf. drProf. drProf. dr. Irinel Popescu,. Irinel Popescu,. Irinel Popescu,. Irinel Popescu,. Irinel Popescu,
noul preºedinte al Asociaþieinoul preºedinte al Asociaþieinoul preºedinte al Asociaþieinoul preºedinte al Asociaþieinoul preºedinte al Asociaþiei

Europene de ChirurgieEuropene de ChirurgieEuropene de ChirurgieEuropene de ChirurgieEuropene de Chirurgie

efectua prima operaþie reuºitã de
transplant hepatic (de la un do-
nator decedat). De atunci a sal-
vat sute de pacienþi cu afecþiuni
grave ºi a reuºit sã clãdeascã o
prestigioasã carierã în cercetare.

Prof. dr. Irinel Popescu este
membru corespondent al Acade-
miei Române (Secþia de ªtiinþe
medicale) ºi preºedinte al Acade-
miei de ªtiinþe Medicale. Dr. Iri-
nel Popescu este Doctor Honoris
Causa al Universitãþii de Medici-
nã ºi Farmacie Craiova, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii
„Ovidius” din Constanþa, Doctor
Honoris Causa al UMF Cluj, pro-
fesor de Onoare al Universitãþii
„Ovidius” din Constanþa ºi profe-
sor de Onoare al Facultãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie din Târgu
Mureº.

RADU ILICEANU

Poliþiºtii craioveni au donat sânge
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Dupã vizita pe ºantierul stadionului din
Bãnie, preºedintele PSD, Liviu Dragnea, vi-
cepremierul Sevil Shhaideh, ministrul Mun-
cii, Lia Olguþa Vasilescu, senatorul PSD Clau-
diu Manda au participat la Conferinþa Extra-
ordinarã a PSD Dolj, care a avut loc la Cen-
trul Multifuncþional. Timp de aproape douã
ore, în faþa unei asistenþe impresionante a
membrilor social-democraþi din judeþele Ol-
teniei, liderii centrali ºi locali ai PSD ºi-au
prezentat realizãrile din ultimii patru ani de
când senatorul Claudiu Manda a preluat con-
ducerea judeþeanã a partidului. Un scor foar-
te bun la ultimele alegeri locale ºi parlamen-
tare. Cei 72 de primari PSD de Dolj, 680 de
consilieri locali aleºi, 25 consilieri judeþeni ºi
peste 17.850 de membri de partid au fost
argumentele palpabile cu care conducerea
judeþeanã Dolj a PSD ºi-a onorat invitaþii de
la centru, declarându-se una dintre cele mai
puternice organizaþii din þarã.

Un dialog preþios
cu vicepremierul
Sevil Shhaideh

Ultima parte a vizitei delegaþiei de la Bu-
cureºti a fost dedicatã întâlnirii cu primarii
doljeni, cu care s-au discutat teme sensibile

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Sevil Shhaideh, vicepremier în Guvernul Grindeanu, prezentã
ieri la Craiova, ºi-a alocat o parte din vizitã ºi pentru a comunica

direct cu edilii din Dolj. A fost o sesiune de discuþii bine argumen-
tate, practice, cu primarii, pe tematica atât de arzãtoare a accesãrii

fondurilor europene. Rãmasã, de multã vreme, drept una dintre
cele mai eficiente soluþii financiare de creºtere a confortului în

localitãþi, finanþarea nerambursabilã se dovedeºte a fi în practicã
un subiect, ºi acum, destul de dificil. Legislaþia stufoasã, desele
modificãri în materie, termenele stricte pe care autoritãþile

locale trebuie sã le respecte au fost doar câteva dintre elemen-
tele puse în discuþie de participanþii la dezbatere. Dialogul s-a

dovedit unul realmente necesar, mai ales cã în multe dintre
proiecte primarii se confruntã cu unele dificultãþi.

legate de accesarea fondurilor europene.
Este, de ceva vreme, principala sursã prin
care aleºii locali din Dolj reuºesc sã îºi punã
în valoare localitãþile, pe care le administrea-
zã. „În salã sunt prezenþi mai toþi primarii
din Dolj. Suntem un judeþ mare, cât Ciprul,
mai mare ca Malta. Dar se mai întâmplã ºi
lucruri care nu ne plac. Pentru fiecare loca-
litate, ridicarea nivelului de trai înseamnã
foarte mult. Facem tot posibilul sã ieºim
dintr-o stare, aceea ce ne plaseazã în prime-
le 10 regiuni cele mai sãrace ale Uniunii Eu-
ropene. Sã precizãm cã Doljul este judeþul
cu foarte multe proiecte depuse în acest
sens”, a spus Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, în deschiderea
dezbaterii.

Încã de la primele intervenþii, vicepremie-
rul Sevil Shhaideh a probat o cunoaºtere te-
meinicã în domeniul accesãrii proiectelor cu
finanþare externã. Deloc gravã, chiar indul-
gentã cu micile scãpãri de rigoare ale parte-
nerilor de dialog, aceasta a lãsat impresia cã
oricare dintre cei prezenþi în salã poate sã
înceapã diligenþele pentru a se înscrie în
cursa de obþinere a fondurilor. „Cred cã ar
trebui sã-mi schimb buletinul, dupã câte am
vãzut cã s-a fãcut aici la Craiova”, ºi-a ma-
nifestat plãcuta surprizã Sevil Shhaideh, afla-

tã la prima sa vizitã, în aceastã funcþie, în
Bãnie. A recomandat primarilor sã grãbeas-
cã execuþiile lucrãrilor deschise pe progra-
mul PNDR 1 ºi sã prezinte la minister cât
mai urgent facturile spre decontare. Mai ales
cã nu existã nicio problemã cu cash-ul. De-
spre cea de a doua etapã a PNDR, vicepre-

mierul Shhaideh a precizat cã are un buget
de 30 miliarde de euro ºi se adreseazã mai
tuturor investiþiilor în infrastructurã. Avan-
tajul adus de unificarea celor douã ministere
ce se ocupau iniþial de implementarea pro-
iectelor cu fonduri europene a fost ºi acesta
expus de reprezentatul Guvernului.

Se anunþã o reformã
în administraþia localã

Atingând un subiect sensibil, cel al rãs-
punderii penale a primarilor în situaþia în care
se contestã acordarea unei autorizaþii de con-
struire, vicepremierul Shhaideh a fãcut o tri-
mitere la viitorul cod administrativ. Acesta
va cumula toatã legislaþia cu aplicabilitate în
administraþia localã, mai cu seamã va regle-
menta responsabilitatea civilã, administrati-
vã sau penalã a primarului, ca semnatar al
autorizaþiilor de construire. „Nu e normal sã
meargã primarul în instanþã, pentru cã a sem-
nat alãturi de arhitect o autorizaþie de con-
struire. Primarul este doar cel care înves-
teºte cu autenticitate documentul. Nu el are
pregãtirea de specialitate în acest sens”, a
explicat vicepremierul Sevil Shhaideh.

Totodatã, domnia sa a mai informat aleºii
locali despre faptul cã, în prezent, se lucreazã
ºi la un cod al finanþelor publice locale, care
va reglementa regimul taxelor ºi impozitelor
locale. Mai mult, se prefigureazã ca, de la 1
ianuarie 2018, impozitul pe venit sã fie o
sursã 100% a bugetului local. Se va stabili ºi
un prag minim de 750 de lei pe locuitor pen-

tru funcþionarea administraþiilor locale. Nu-
mai dacã nu se atinge acest nivel, este nece-
sarã intervenþia statului.

„Administraþia publicã localã se va pu-
tea împrumuta în 2017 din Trezoreria Sta-
tului pentru cofinanþarea proiectelor eu-
ropene. Primãriile pot solicita contracta-

rea de împrumuturi cu dobândã din veni-
turi din privatizare, înregistrate în contul
curent general al Trezoreriei Statului, în
limita sumei de 500 de milioane de lei.
Sumele vor putea fi folosite pentru asigu-
rarea prefinanþãrii/cofinanþãrii proiectelor
finanþate din fonduri externe nerambursa-
bile din perioada 2014-2020”, a menþionat
Sevil Shhaideh.

Primarii au primit
lãmuririle necesare

Întâlnirea a fost una dinamicã ºi a trezit
interesul aleºilor locali, mulþi dintre aceºtia
având diferite proiecte în execuþie ºi, totuºi,
neocoliþi de complicaþii ivite în timpul deru-
lãrii lor. Greutãþi în a accesa fonduri pentru
reabilitarea strãzilor în oraºele mai mici, pen-
tru cã nu pot proba efectul de scãdere a gra-
dului de poluare sau chiar nu mai au auto-
gãri funcþionale, fiind obligaþi sã le recon-
struiascã; efectul demografic al depopulãrii
cu impact în menþinerea criteriilor de eligi-
bilitate de la data accesãrii fondurilor; impo-
sibilitatea în a solicita doar una din douã linii
de finanþare în cazul alimentãrilor cu apã ºi
canalizare au fost câteva dintre probleme ri-
dicate de primarii doljeni.

Sfãtuiþi sã cearã sprijin ºi consultanþã ori
de câte ori întâmpinã greutãþi în a întocmi
documentaþia ºi a derula lucrãrile, aleºii lo-
cali au primit, la rândul lor, cu toatã deschi-
derea efortul evident al vicepremierului
Shhaideh de a le fi alãturi.
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Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Liviu Dragnea, însoþit de vice-
premierul Sevil Shhaideh ºi minis-
trul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu,
ºi-a anunþat, ieri, prezenþa la Craio-
va pentru a vizita douã ºantiere foar-
te avansate în acest moment. Ofi-
cialitãþile nu au mai putut sã ajungã
la construcþia spitalului municipal,
dar au vizitat, în schimb, ºantierul

spectaculos al noului stadion.
Pãºind în tribunele pe care sunt

instalate deja scaunele, Liviu Drag-
nea ºi-a amintit cã a participat ºi la
deschiderea ºantierului, în aprilie
2015, când a luat spre amintire o
bucãþicã din gazonul bãtrânului
„Ion Oblemenco”. Dupã doi ani,
Dragnea a mãrturisit cã este emo-
þionat privindu-l acum, aproape de
final: „Sunt foarte bucuros, chiar
sunt emoþionat pentru cã atunci
puþini credeau cã vom avea curaj
întâi sã începem acest proiect, sã
îi gãsim finanþare. ªi mai puþini cre-
deau cã se va finaliza. Majoritatea
au crezut cã se va întâmpla aºa
cum s-a întâmplat cu toate gogo-
ºile, în anumite perioade, când
miniºtrii veneau, promiteau, tãiau
o panglicã, se punea un cancioc
de ciment ºi mai veneau ºi în cam-
pania ulterioarã ºi mai puneau încã
un cancioc. Este un proiect la care
am þinut foarte mult, am sperat ºi
sper în continuare sã fie doar unul

Noul stadion de fotbal al Craiovei va fi inaugurat
la sfârºitul acestei veri, mai precis în perioada iunie-
iulie, când va exista ºi posibilitatea sã se joace ime-
diat primul meci, întrucât terenul va fi pregãtit cu

rulouri de iarbã ºi nu cu gazon înierbat. Preºedintele
Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea, vicepremierul

Sevil Shhaideh ºi ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, au fãcut, ieri dupã-amiazã, o vizitã de

lucru pe ºantier ºi au admirat, din tribune, stadio-
nul de 30.000 de locuri din Bãnie, care se apropie

de final. Oficialitãþile s-au pus la curent cu lucrãri-
le care mai trebuie sã fie fãcute, iar liderul PSD,

Liviu Dragnea, a promis cã nu va lipsi de pe stadion
la inaugurarea oficialã: ori va fi în teren, purtând
tricoul selecþionatei Parlamentului, ori în tribuna

oficialã, alãturi de fostul premier, Victor Ponta.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

dintr-un ºir lung de baze sportive
în România”, a declarat preºedin-
tele Camerei Deputaþilor.

Un stadion pentru
„toþi microbiºtii din sud”

Liviu Dragnea s-a arãtat încân-
tat de modul cum va arãta stadio-
nul, sub forma unui OZN, ºi a
spus cã toþi microbiºtii din sud

aveau nevoie de o asemenea are-
nã. „Este un proiect care, într-ade-
vãr, seamãnã cu un OZN, dar nu
este futurist, este un proiect func-
þional, un stadion în care toþi cei
care suntem în sud ne punem
foarte mari speranþe. Indiferent cã
am avut ºi avem echipe pe la Ale-
xandria, Slatina sau la Turnu-Se-
verin, pânã la urmã pentru noi, în
sud, speranþa microbiºtilor este
Craiova. Craiova Maxima a rãmas
în sufletul nostru ºi pentru me-
moria tuturor celor care au fãcut
istorie aici era nevoie de acest sta-
dion, ºi pentru toþi microbiºtii din
sud care aveau nevoie de hrana
aceasta a orgoliului, pentru cã aici
sunt foarte multe talente”.

Arena ar putea fi înscrisã
în manifestãrile dedicate

Centenarului
Dupã ce l-a lãudat pentru cã

ºi-a respectat termenele de lucru
ºi calitatea lucrãrilor, liderul

PSD, Liviu Dragnea, a insistat sã
afle de la constructor când va fi
gata stadionul. Reprezentantul
CON-A a rãspuns cã au fost de-
pãºite toate problemele ºi cã lu-
crarea este acum în linie dreap-
tã, urmând sã fie inauguratã în
iunie-iulie: „Suntem în linie dreap-
tã ºi nu vor mai fi probleme. Vom
începe recepþia în iunie-iulie ºi,
cu siguranþã, în toamnã se poate
juca, dupã ce primim ºi avizul de
funcþionare de la ISU, bineînþe-
les”. „În acest an?”, a întrebat
Dragnea, care a primit asigurarea
cã stadionul va fi gata la sfârºitul
acestei veri. „M-am interesat la
cei de la CNI, lucrarea este foar-
te bine ºi în termene, va fi de foar-
te mare calitate. Aºa, da! Un ast-
fel de obiectiv este un obiectiv
naþional pe care eu cred, ºi cred
cã ºi Olguþa va fi de acord, sã îl
integrãm în prinosul pe care, la
anul, vrem cu toþii sã îl aducem
Centenarului. Craiova poate în-
tâmpina 100 de ani de Românie
cu acest proiect. Felicitãri!”, a
mai spus Liviu Dragnea.

S-a renunþat la gazonul înierbat
Constructorul a anunþat cã sta-

dionul va fi deschis imediat pen-
tru partide de fotbal întrucât te-
renul de joc va fi îmbrãcat cu ru-
louri de iarbã ºi nu cu gazon îni-
erbat, variantã în care ar fi tre-
buit sã se mai aºtepte douã  luni
pentru creºterea firelor. Întrebat
dacã va veni la inaugurare, liderul
social-democraþilor a spus cã nu
va rata meciul de deschidere.
„Normal cã voi veni la meciuri.
La meciul inaugural o sã vin, de-
pinde cum o sã vrea sã-l organi-
zeze. A venit cineva cu propune-
rea sã facem un meci amical se-
lecþionata Parlamentului cu Cra-
iova. Dacã au curaj sã joace cu
noi...”.

Dacã nu se va afla chiar pe te-
ren, jucând în selecþionata Parla-
mentului, Liviu Dragnea a admis
cã va urmãri momentul inaugural
din tribuna oficialã. Întrebat dacã
va fi invitat ºi fostul premier Vic-
tor Ponta, care a contribuit ºi el la
demararea acestui proiect – finan-
þat cu 50 milioane de euro de la

bugetul de stat, prin Compania
Naþionalã de Investiþii –, Liviu
Dragnea a rãspuns cã i-ar face plã-
cere sã fie invitat ºi Victor Ponta.
„Nu eu fac invitaþiile, dar eu aº vrea
ca Victor sã vinã. Acum doi ani,
am venit împreunã ºi da, aº vrea
sã vin cu Victor aici ºi la meciul
inaugural. Dacã nu au curaj cei de
la Craiova sã facã un meci cu noi,
selecþionata Parlamentului, sã stau
cu Victor în tribunã, unul lângã al-
tul”, a rãspuns Dragnea. Ca mi-
crobist, liderul social-democraþilor
a mãrturisit însã cã întotdeauna va
fi un suporter al Rapid Bucureºti,
echipã pe care nu o vede readusã
la viaþã prin fuzionarea cu o alta,
ci ajutatã sã renascã din propria
cenuºã.

Stadionul de la Craiova are, deja,
la activ ºi câteva recorduri: 4.000
de tone de metal, 40.000 de metri
cubi de beton, cele mai bune ecra-
ne LED ºi cea mai bunã nocturnã,
dupã cum au precizat constructo-
rii. Când va fi gata, stadionul cu
30.000 de locuri din Bãnie va fi cel
mai frumos din România.
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Conform normativelor legale în
vigoare, stabilite, s-a impus inten-
sificarea acþiunilor de control în
vederea diminuãrii fenomenului de
„muncã la negru”, cu subsidiara
„muncã la gri”.  Prestarea muncii
nedeclarate constituie un fenomen
extrem de nociv, prin producerea
consecinþelor sociale ºi economi-
ce care pot apãrea; persoana care
presteazã muncã nedeclaratã este
lipsitã de protecþie socialã; angaja-
torul este lipsit de posibilitatea le-
galã de a-l responsabiliza pe lucrã-
tor pentru eventualele pagube pro-
duse de acesta; fondurile sociale
ºi bugetul de stat sunt pãgubite, prin
sustragerea de la plata impozitelor
ºi a contribuþiilor sociale. Este bine
de menþionat cã munca nedecla-
ratã se manifestã prin mai multe
aspecte: înþelegerea dintre angaja-
tor ºi angajat, în urma cãreia sala-
riatul presteazã munca în lipsa unui
contract individual de muncã; sus-
tragerea angajatorului de la obliga-
þia de a înregistra contractele indi-
viduale de muncã încheiate cu an-
gajaþii în registrul general de evi-
denþã a salariaþilor; folosirea în
mod ilegal a forþei de muncã zilie-
rã sau sezonierã.

Obiectivele campaniei sunt mul-
tiple: identificarea angajatorilor care
folosesc personal fãrã forme legale
de angajare ºi luarea mãsurilor care
se impun pentru determinarea res-

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj au anunþat cã marþi, 9 mai

Pentru un numãr tot  mai
mare de cetãþeni apartenenþa la
UE este un lucru bun. Conform
celui mai recent Eurobarome-
tru – studiul ce vizeazã atitu-
dinile europenilor – cifrele s-
au întors practic la nivelul an-
terior crizei începute în 2007.
Sondajul, comandat de Parla-
mentul European ºi publicat la
finele sãptãmânii trecute, ara-
tã cã 57% dintre europeni con-
siderã cã apartenenþa þãrii lor
la UE este un lucru bun, în
creºtere cu 4 puncte procen-
tuale faþã de sondajul din sep-
tembrie 2016 ºi aproape la ace-
laºi nivel ca în 2007 (58%), îna-
inte de începerea crizei finan-
ciare ºi economice. 54% din-
tre români considerã un lucru

57% din europeni considerã57% din europeni considerã57% din europeni considerã57% din europeni considerã57% din europeni considerã
cã apartenenþa þãrii lorcã apartenenþa þãrii lorcã apartenenþa þãrii lorcã apartenenþa þãrii lorcã apartenenþa þãrii lor
la UE este un lucru bunla UE este un lucru bunla UE este un lucru bunla UE este un lucru bunla UE este un lucru bun

bun faptul cã þara noastrã este
în UE, faþã de 53% în 2016.
Procentele diferã semnificativ
de la o þarã la alta.

„Rezultatele sondajului Parla-
mentului European referitor la
atitudinile cetãþenilor fatã de
Uniunea Europeanã sunt, pen-
tru prima datã de la începutul
crizei din 2007, foarte încura-
jatoare. Acestea relevã faptul cã
cetãþenii europeni se aºteaptã ca
Uniunea Europeanã sã rãspun-
dã cu o singurã voce temerilor
mari legate de recentele eveni-
mente internaþionale care au
transformat lumea într-un loc
mai  nesigur  º i  mai  per icu-
los.…”, Antonio Tajani, preºe-
dintele Parlamentului European.

MARGA BULUGEAN

ªantierele sunt atent verificate deªantierele sunt atent verificate deªantierele sunt atent verificate deªantierele sunt atent verificate deªantierele sunt atent verificate de
inspectorii de muncãinspectorii de muncãinspectorii de muncãinspectorii de muncãinspectorii de muncã

În perioada 9-13 mai 2017, se va desfãºura
campania naþionalã privind identificarea cazuri-
lor de muncã nedeclaratã ºi verificarea modului
de respectare a cerinþelor minime de securitate
ºi sãnãtate în muncã la angajatorii care îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul construcþiilor.

pectãrii de cãtre anga-
jatorii care desfãºoarã
activitate în domeniul construcþii-
lor, a prevederilor legale în dome-
niul relaþiilor de muncã; determina-
rea angajatorilor de a încheia con-
tracte individuale de muncã pentru
persoanele depistate fãrã forme le-
gale, de a le înregistra în registrul
general de evidenþã a salariaþilor ºi
de a le transmite la inspectoratul
teritorial de muncã pe raza cãruia
societatea are sediul social; creºte-
rea gradului de conºtientizare a con-
ducãtorilor ºi salariaþilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii pre-
vederilor legale în domeniul relaþii-
lor de muncã; diminuarea conse-
cinþelor sociale ºi economice nega-
tive ce derivã din nerespectarea de
cãtre angajatorii care desfãºoarã
activitate în domeniul construcþii-
lor a prevederilor legale; identifica-
rea celor care utilizeazã munca ti-
nerilor ºi a copiilor.
Strict monitorizatã este ºi Securitatea

ºi Sãnãtatea în Muncã
Am vorbit despre „Relaþii de

Muncã”, dar ºi aspectul care þine
de „Securitate ºi Sãnãtate în Mun-
cã” este la fel de important. „Cam-
panie naþionalã privind verificarea
modului în care angajatorii previn
cãderile de la înãlþime în ºantierele
temporare ºi mobile” este titulatu-
ra sub care se þine campania. S-a

mers pe comparaþia cu anul tre-
cut, s-au fãcut ajustãrile de rigoa-
re, în aºa fel încât sã fie diminuat
numãrul accidentelor de muncã.

De la cele constatate în 2016,
s-a plecat ºi la stabilirea obiective-
lor campaniei: diminuarea conse-
cinþelor sociale ºi economice ne-
gative, care derivã din nerespecta-
rea prevederilor legale, de cãtre
angajatorii din construcþii (genera-
le); montarea ºi utilizarea schele-
lor, desfãºurarea activitãþilor la
înãlþime, cu echipamente de lucru
adecvate (specifice). Mijloacele de
atingere a scopului sunt ºi ele mul-
te: promovarea acþiunilor de pre-
venire ºi control în mass-media
locale; vizite pe ºantiere etc. Sunt
vizate, cu prioritate, societãþile care
desfãºoarã activitate în construc-
þii ºi care au ºantiere mobile sau
temporare.

«Vom desfãºura mai multe ac-
þiuni, în primul rând de prevenþie,
ºi ne intereseazã calitatea, nu can-
titatea mãsurilor aplicate pentru
diminuarea riscurilor, iar în ceea ce
priveºte „munca la gri”, sau „mun-
ca la negru” toleranþa va fi „zero”.
Toatã lumea trebuie sã intre în le-
galitate», a precizat Cãtãlin Mo-
hora, inspector-ºef al Inspectora-
tului Teritorial De Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punc-
tului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Be-
chet au descoperit, într-un automarfar,
peste 5.200 de articole textile, suscepti-

bile a fi contrafãcute, pe care un cetãþean
bulgar a încercat sã le introducã ilegal în
þarã, ascunse prin „metoda capac” între
cutiile pe care le transporta legal.

a.c., în jurul orei 15.30, la Punctul
de Trecere a Frontierei Bechet s-a
prezentat pentru efectuarea forma-

litãþilor de frontierã cetãþeanul bul-
gar Todorov K., în vârstã de 44
de ani, la volanul unui automarfar
cu care transporta textile din Tur-
cia cu destinaþia Germania.

Existând suspiciuni cu privire la
autenticitatea bunurilor transporta-
te, poliþiºtii de frontierã doljeni,
împreunã cu lucrãtorii vamali din
cadrul Biroului Vamal Bechet, au
efectuat un control amãnunþit în
autovehicul. Astfel, au fost verifi-
cate cutiile ce conþineau textile
neinscripþionate, iar printre aces-
tea, ascunse prin metoda „capac”,
au fost descoperite mai multe cu-
tii în care se aflau 5.280 articole
sportive, de diferite culori ºi mã-
rimi, inscripþionate cu numele unor
mãrci protejate, bunuri suscepti-
bile a fi contrafãcute.

Cu ocazia cercetãrilor, condu-
cãtorul auto nu a putut prezenta

un certificat de autenticitate pen-
tru bunurile pe care le transporta
ºi nu a putut face dovada faptului
cã firma expeditoare deþine licenþã
în vederea comercializãrii mãrci-
lor respective. Mai mult, ºoferul a
declarat cã nu ºtia de existenþa
bunurilor respective în interiorul
automarfarului.

„Drept urmare, cele peste 5.200
de articole textile inscripþionate cu
însemnele mãrcilor protejate în do-
meniu, cu o valoare de piaþã de
peste 260.000 de lei, dacã ar fi fost

originale, au fost ridicate de cãtre
lucrãtorii vamali, iar în cauzã po-
liþiºtii de frontierã fac cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
punere în circulaþie, fãrã drept, a
unui produs purtând o marcã iden-
ticã sau similarã cu o marcã înre-
gistratã pentru produse identice sau
similare, urmând ca la finalizarea
cercetãrilor sã fie luate mãsurile
legale ce se impun”, a precizat co-
misar Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul
de cuvânt al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Prin experimente distractive ºi prezentãri
interactive care vor reuni inspiraþia ºi crea-
tivitatea cu rigoarea ºtiinþei, organizatorii îºi
propun sã apropie publicul de ºtiinþã ºi de
cercetare, sã demonstreze cã ºtiinþa poate fi
spectaculoasã ºi atractivã: analize microsco-
pice, autonomous Car, Scanare 3D cu aju-
torul Artec™ Eva 3D Scanner, modul expe-
rimental care permite producerea hidroge-
nului din apã cu ajutorul unui electrolizor

 Luni, 8 mai, a debutat procesul
reînscrierii ºi înscrierii în învãþã-
mântul preºcolar a copiilor. „Pri-
ma etapã constã în reînscrierea
copiilor care au fost cuprinºi ºi pânã
acum în învãþãmântul preºcolar, iar
cea de-a doua, care va începe pe
22 mai, va consta în înscrierea
celor aflaþi la debut. Numãrul lo-
curilor ºi orarul de înscriere vor fi
stabilite de unitãþile de învãþãmânt
ºi vor fi afiºate la loc vizibil sau
vor fi postate pe site-ul instituþii-
lor, iar, dacã nu existã aceastã po-

Grãdiniþa cu Program Prelun-
git „Phoenix” din Craiova a în-
cheiat, în urmã cu douã zile, una
dintre cele mai frumoase activi-
tãþi educative , dedicatã aniver-
sãrii a zece ani de la aderarea
României la Uniunea Europeanã.
„În contextul aniversãrii, am þi-
nut sã prezentãm un program
artistic, prin care am omagiat atât
intrarea noastrã în Uniunea Eu-
ropeanã, cât ºi Ziua Independen-
þei ºi Ziua Europei”, a precizat
prof.  Georgeta Dãogariu, di-
rector al Grãdiniþei „Phoenix”.

 Preºcolarii din cele zece gru-
pe au realizat, sub îndrumarea
cadrelor didactice, lucrãri plas-
tice, colaje, folosind diverse teh-
nici inventate la activitãþile în gru-
pele preºcolare. Cei mai mari au
interpretat douã piese muzicale în

Muzeul „Casa Istoriei Euro-
pene”, situat în cartierul euro-
pean al oraºului Bruxelles, oferã
un mod nou ºi provocator de a
percepe ºi înþelege istoria con-
tinentului ºi dezvoltarea integrãrii

„Noaptea albã a experimentului ºtiinþific”„Noaptea albã a experimentului ºtiinþific”„Noaptea albã a experimentului ºtiinþific”„Noaptea albã a experimentului ºtiinþific”„Noaptea albã a experimentului ºtiinþific”
Universitatea din Craiova

organizeazã mâine, începând cu
ora 18.00, „Noaptea albã a
experimentului ºtiinþific”. Mani-
festarea se adreseazã tuturor
celor care, indiferent de categoria
de vârstã, doresc sã înþeleagã
mai bine lumea înconjurãtoare,
sã o explice ºi sã se bucure de
farmecul ei. Evenimentul face
parte din calendarul manifestãri-
lor aniversare organizate în anul
2017 sub egida „70 de ani de
învãþãmânt academic – tradiþie,
performanþã, viziune”.

alimentat de la un panou fotovoltaic, expe-
riemente lingvistice ºi comunicaþionale, ex-
periment studenþesc concepere, realizarea ºi
integrare monopost în competiþii, sistem
electromecanic de reabilitare a mobilitãþii
membrului superior, cercetarea substituþiei
osoase cu materiale biocompozite fabricate
prin tehnici specifice metalurgiei pulberilor,
laseri, difracþii pe diverse tipuri de aperturi,
interferenþã, reflexii, refracþii ºi dispersii pe
diverse medii transparente ºi multe altele.

„Cucerirea spaþiului cosmic”
Rectorul Universitãþii din Craiova, prof.

univ. dr. Cezar Ionuþ Spînu, va oficia des-
chiderea evenimentului, în Sala Albastrã din
clãdirea centralã a Universitãþii din Craiova.
În aceeaºi locaþie va urma expunerea „Cu-
cerirea spaþiului cosmic” a prof. univ. dr.
Dumitru Vulcanov (Universitatea de Vest
din Timiºoara). Experimentele vor fi prezen-
tate publicului în holul central al clãdirii. În
paralel, Facultatea de ªtiinþe deruleazã ci-
clul de manifestãri „Zilele fizicii la Universi-
tatea din Craiova”, ciclu care va continua
sâmbãtã, 13 mai 2017. Cu începere de la
ora 10.30  se vor desfãºura în Sala Albastrã
trei ceremonii speciale:  acordarea titlului

DOCTOR HONORIS CAUSA cercetãtoru-
lui dr. Mihai Viºinescu de la IFIN Bucu-
reºti; festivitatea de premiere a câºtigãtori-
lor de la concursului de fizicã adresat elevi-

lor ºi studenþilor, „Liviu Tãtar” ºi festivita-
tea de premiere a câºtigãtorilor de la con-
cursului de fizicã adresat elevilor, PROFIZ.

MARGA BULUGEAN

Sãptãmânã plinãSãptãmânã plinãSãptãmânã plinãSãptãmânã plinãSãptãmânã plinã
pentru învãþãmântpentru învãþãmântpentru învãþãmântpentru învãþãmântpentru învãþãmânt

Sãptãmâna aceasta a început cu douã momente importante
pentru învãþãmânt: reînscrierea ºi înscrierea în învãþãmântul
preºcolar a copiilor, respectiv titularizarea cadrelor didactice

în învãþãmântul preuniversitar.

sibilitate, pe adresa Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj”, a preci-
zat prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al ISJ Dolj.

Ocuparea locurilor libere, dupã
reînscriere, se face în ordine des-
crescãtoare, de la grupa mare la
cea micã, în limita locurilor dis-
ponibile. În cazul în care numã-
rul cererilor este mai mare decât
cel planificat, departajarea se face
pe criterii generale (copil orfan,
încadrare în grad de handicap,
preluat din centre de plasament),

sau specifice, sta-
bilite de fiecare
unitate de învãþã-
mânt, dar care nu
pot fi discrimina-
torii.

În altã ordine
de idei, marþi, 9
mai, s-a desfãºu-
rat ºedinþa de re-
partizare a cadre-
lor didactice, care
solicitã titulariza-
rea, ºi care au ob-
þinut minimum
nota7,00, în ulti-
mii ºase ani, ºi
care au avut, pânã
acum, contract
de muncã pe pe-
rioadã determina-
tã, dupã cum a
mai spus Monica
Sunã. Disponibile
au fost 39 de ca-
tedre, cele mai
multe fiind la edu-
catori (11) ºi la
învãþãtori (6).

CRISTI PÃTRU
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limba englezã ºi au prezentat un
dans popular românesc. „Sun-
tem un colectiv capabil sã rãs-
pundã cerinþelor educaþionale
moderne ºi încercãm, prin me-

tode inovatoare, sã pregãtim vii-
torii ºcolari de elitã, cei care vor
deveni cetãþeni europeni”, a mai
spus Georgeta Dãogariu.

CRISTI PÃTRU

S-a deschis „Casa Istoriei Europene”S-a deschis „Casa Istoriei Europene”S-a deschis „Casa Istoriei Europene”S-a deschis „Casa Istoriei Europene”S-a deschis „Casa Istoriei Europene”
europene. Muzeul a fost inaugu-
rat pentru public pe 6 mai ºi va
fi deschis ºapte zile pe sãptãmâ-
nã. Intrarea este gratuitã.

Expoziþia permanentã a Casei
Istoriei Europene este disponibilã

în 24 de limbi. Începe cu mitul
Europa ºi felul în care conceptele
geografice s-au schimbat de-a lun-
gul timpului, reflectând patrimoniul
european. Se merge literal prin is-
toria politicã, economicã, socialã
ºi culturalã a Europei secolelor 19
ºi 20. În centrul atenþiei se aflã is-
toria integrãrii europene. Prima
expoziþie temporarã are tema
„Interacþiuni” ºi permite urmãrirea
Europei personale, cu hãrþi ce in-
clud legãturile cu locuri din Euro-
pa ºi din afara ei.

Preºedintele Parlamentului
European, Antonio Tajani, a spus
cã „aceastã casã este despre lu-
crurile pe care le avem în comun,
despre evenimentele pe care le-
am trãit împreunã; nu este doar
o Casã a Istoriei Europene, ci ºi
o casã a identitãþii europene ºi a
memoriei europene”.

MARGA BULUGEAN
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Donald Trump, preºedintele SUA, l-a demis
pe James Comey, directorul FBI, deoarece ar
fi gestionat în mod inadecvat investigaþia în
cazul serverului de email privat utilizat de Hilla-
ry Clinton, însã sunt destule voci care susþin
cã demiterea intervine în contextul anchetei
privind ingerinþele Rusiei în campania electora-
lã. James Comey, directorul Biroului Federal de
Investigaþii din SUA, a fost demis marþi searã
de preºedintele Donald Trump, a co-
municat Sean Spicer, purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe. Potrivit unor sur-
se oficiale, Departamentul Justiþiei a
stabilit cã James Comey a gestionat
inadecvat investigaþia în cazul serve-
rului de mail privat utilizat de Hillary
Clinton în calitatea de secretar de Stat
american. “Preºedintele a acceptat
recomandarea procurorului general ºi
adjunctului procurorului general în
sensul demiterii directorului Biroului
Federal de Investigaþii. James Comey
a fost înºtiinþat cu puþin timp în urmã.
Mãsura demiterii are efect imediat”, a
afirmat Sean Spicer. Potrivit unor ofi-
ciali de la Departamentul Justiþiei, Ja-
mes Comey a fost destituit pentru cã
ar fi încãlcat principii ºi proceduri ju-
diciare dezvãluind public detalii despre
investigaþia care o viza pe Hillary Clinton. În
urmã cu câteva zile, Donald Trump l-a acuzat
public pe James Comey cã i-a permis lui Hilla-
ry Clinton, candidatul democrat în scrutinul
prezidenþial din 2016, “multe lucruri rele” atunci
când a stabilit cã nu trebuia inculpatã. James
Comey a fost lãudat de Donald Trump la sfâr-
ºitul lunii octombrie 2016 când FBI a dispus o
nouã investigaþie în cazul emailurilor utilizate
de Hillary Clinton în calitatea de secretar de Stat.
Hillary Clinton susþine cã a pierdut scrutinul

Elveþia reintroduce
restricþii temporare
pe piaþa muncii
pentru români
ºi bulgari

Guvernul federal din
Elveþia a dispus, ieri, activa-
rea unei clauze prevãzute în
Acordul cu Uniunea Euro-
peanã care prevede introduce-
rea în mod temporar a unor
restricþii pe piaþa muncii
elveþianã pentru cetãþenii
români ºi bulgari. “În ºedinþa
din 10 mai 2017, Consiliul
Federal a decis activarea
clauzei de siguranþã prevãzutã
în Acordul privind libera
circulaþie a persoanelor,
pentru cetãþenii bulgari ºi
români. Ca efect, în urmã-
toarele 12 luni, cetãþenii
bulgari ºi români care
intenþioneazã sã efectueze
activitãþi de lucru vor avea
doar acces limitat pe piaþa
muncii din Elveþia”, se aratã
într-un comunicat al Execu-
tivului federal de la Berna.
Elveþia a eliminat, de la 1
iunie 2016, toate restricþiile
pe piaþa muncii impuse
cetãþenilor români ºi bulgari,
însã mãsurile de limitare a
imigraþiei pot fi reintroduse
unilateral în cazul în care se
constatã un aflux de imi-
granþi din cele douã þãri.

Ursula von der
Leyen, ministrul
german al Apãrãrii:
Germania
va reforma
forþele armate

Ursula von der Leyen,
ministrul german al Apãrãrii,
a declarat ieri cã va reacþiona
în faþa descoperirii simpati-
zanþilor extremei-drepte din
Armata germanã prin refor-
me, inclusiv revizuind princi-
piilor forþelor armate. Poliþia
germanã a reþinut marþi un
al doilea militar care este
suspectat cã ar avea legãturã
cu un complot de extremã-
dreapta ce viza asasinarea
unor figuri politice proemi-
nente ºi sã arunce apoi vina
pentru aceste acte violente pe
seama refugiaþilor. Von der
Leyen, a declarat reporterilor
cã va informa comitetul
parlementar al Apãrãrii
despre demararea unei
investigaþiei a acestui caz ºi a
simpatizanþilor de extremã-
dreapta din cadrul Armatei.
Ea a adãugat cã ministerul
va clarifica “Traditionser-
lass”, liniile directoare ale
Armatei germane ce au fost
actuzalizate ultima datã în
1982. Armata are nevoie de o
schemã rapidã ºi eficientã cu
privire la raportarea inciden-
telor ºi ameninþãrilor potenþi-
ale ºi ar necesita educarea
politicã a trupelor, a mai spus
von der Leyen.

Igor Dodon: Aderarea Republicii Moldova la NATO
este “în mod categoric inacceptabilã”

Secretarul american al Apãrãrii,
Jim Mattis, afirmã cã suplimenta-
rea capabilitãþilor militare ruse în
apropiere de statele baltice are un
efect destabilizator, iar oficiali ame-
ricani au sugerat cã SUA ar putea
trimite rachete de tip Patriot în re-
giune, cu ocazia exerciþiilor NATO
din iulie. SUA ºi statele NATO din
regiunea balticã s-au declarat în-
grijorate în legãturã cu exerciþiile
militare Zapad 2017 din Rusia ºi
Bielorusia, programate sã aibã loc
în luna septembrie, la care ar urma
sã participe pânã la 100.000 de
militari ºi ar include ºi misiuni de
antrenament cu armament nuclear.
Mai mult, Rusia a amplasat rache-
te de tip Iskander în enclava rusã
Kaliningrad, însã Moscova susþi-
ne cã aceastã acþiune este parte a

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump l-a demis pe ºeful FBI, James Comeyrump l-a demis pe ºeful FBI, James Comeyrump l-a demis pe ºeful FBI, James Comeyrump l-a demis pe ºeful FBI, James Comeyrump l-a demis pe ºeful FBI, James Comey,,,,,
din cauza anchetei inadin cauza anchetei inadin cauza anchetei inadin cauza anchetei inadin cauza anchetei inadecvate în cazul lui Hillary Clintondecvate în cazul lui Hillary Clintondecvate în cazul lui Hillary Clintondecvate în cazul lui Hillary Clintondecvate în cazul lui Hillary Clinton

prezidenþial din cauza anchetei FBI. Însã, po-
trivit unor surse citate de cotidianul The Wa-
shington Post, James Comey a fost demis în
contextul în care el coordona o investigaþie care
vizeazã apropiaþi ai lui Donald Trump suspec-
taþi cã au avut contacte cu Rusia privind inge-
rinþele în scrutinul prezidenþial desfãºurat în
2016 în Statele Unite. Aceastã anchetã a fost
iniþiatã în mod tacit în iulie 2016 ºi este subiec-

tul unor dezbateri intense la Washington. Nu
este clar cum va fi afectatã investigaþia de mã-
sura demiterii lui James Comey. În cursul zilei
de marþi, FBI a transmis Congresului cã James
Comey ar fi oferit, în cursul audierilor, date ine-
xacte despre ancheta în cazul lui Hillary Clin-
ton. Sãptãmâna trecutã, James Comey a fost
audiat în Comisia Juridicã a Senatului SUA, el
oferind detalii despre emailurile pe care Huma
Abedin, o consilierã a lui Hillary Clinton, i le
trimitea soþului ei, Anthony Weiner. Comey a

afirmat la audieri cã Huma Abedin pãrea sã aibã
“obiceiul de a-i transfera emailuri” soþului ei,
Anthony Weiner, probabil pentru a i le scoate la
imprimantã. Directorul FBI a subliniat cã au fost
trimise “sute, chiar mii de emailuri, unele con-
þinând informaþii clasificate”, justificând astfel
necesitatea lansãrii unei noi investigaþii pe 28
octombrie 2016, înaintea scrutinului preziden-
þial din 8 noiembrie. Însã se pare cã declaraþiile

fãcute la audieri de James Comey au
fost inexacte. Surse citate de site-ul
ProPublica ºi de ziarul The Washing-
ton Post au afirmat cã Huma Abedin i-
a trimis doar câteva emailuri soþului ei,
astfel cã nu fãcea acest lucru frecvent,
aºa cum a spus James Comey. Însã
demiterea lui James Comey ridicã sem-
ne de întrebare în legãturã cu stadiul
anchetei privind legãturile între apro-
piaþi ai lui Donald Trump ºi Adminis-
traþia de la Moscova. Pe 20 martie, Ja-
mes Comey anunþa cã Biroul Federal
de Investigaþii efectueazã o anchetã în
cazul presupuselor legãturi între echi-
pa de campanie a lui Donald Trump,
devenit preºedinte al SUA, ºi oficiali
ruºi. “Acest lucru include investigarea
caracterului legãturilor între persoane
asociate campaniei lui Donald Trump

ºi Administraþia Rusiei ºi dacã a existat vreo co-
ordonare între campanie ºi eforturile Rusiei”,
afirma James Comey, în martie, în cursul audie-
rilor în Comisia pentru Informaþii a Camerei Re-
prezentanþilor. Michael Flynn a demisionat în fe-
bruarie din funcþia de consilier prezidenþial pen-
tru Siguranþã Naþionalã dupã ce au apãrut infor-
maþii cã ar fi comunicat cu oficiali din Rusia în
campania electoralã. La rândul sãu, Jess Sessi-
ons, secretarul american al Justiþiei, este acuzat
cã ar fi comunicat cu oficiali ruºi.

Ideea aderãrii Republicii Moldova la NATO
este „în mod categoric inacceptabilã”, a de-
clarat preºedintele moldovean Igor Dodon în
cursul vizitei la Moscova, adãugând cã þara
“nu are nevoie de valorile europene care se
încearcã sã ne fie impuse în orice mod posi-
bil”, informeazã TASS. “Sunt trei sau patru
lucruri, care nu sunt negociabile, anume, na-

ªeful Pentagonului criticã suplimentarea capabilitãþilor militare
ruse în apropierea þãrilor baltice

þiunea noastrã, adicã existenþa Republicii Mol-
dova ºi prevenirea unificãrii cu vreo altã þarã,
neutralitatea noastrã. NATO este în mod cate-
goric inacceptabil”, a declarat Dodon cu oca-
zia unei întrevederi cu Viaceslav Volodin, pre-
ºedintele Dumei de Stat. A treia chestiune ma-
jorã este religia creºtinã ortodoxã, ceea ce în-
seamnã cã nu avem nevoie de valorile europe-

ne care se încearcã sã ne fie impuse în orice
mod posibil”, a adãugat liderul de la Chiºinãu.
Dodon a mai afirmat cã “parteneriatul strate-
gic” cu Rusia este un alt principiu care nu este
negociabil pentru Republica Moldova. Preºe-
dintele moldovean este un susþinãtor fervent
al Rusiei ºi se opune legãturilor Chiºinãului cu
NATO sau Uniunea Europeanã.

unor exerciþii normale. Întrebat în
legãturã cu amplasarea de rachete
balistice ruse în regiune, Mattis a
declarat cã “orice concentrare
(militarã) de acest fel este pur ºi
simplu destabilizatoare”. Statele
Unite neagã posibilitatea unui re-
acþii directe la exerciþiile din Rusia
sau la amplasarea de rachete în
regiune. Pe de altã parte, oficiali
americani, care au fãcut declaraþii
sub protecþia anonimatului, au su-
gerat cã SUA ar putea desfãºura,
pentru scurt timp sisteme de ra-
chete Patriot în regiune, cu ocazia
exerciþiilor NATO din luna iulie.
Mattis a refuzat sã comenteze di-
rect acest subiect în cursul vizitei
sale în Lituania. “Sistemele speci-
fice pe care le aducem sunt cele
pe care le considerãm necesare”,

a afirmat oficialul american, care
a adãugat cã efectivele NATO din
regiune au un rol strict defensiv.
La rândul sãu, preºedintele Litua-
niei, Dalia Grybauskaite, a decla-
rat cã þara sa “are nevoie de toate

mijloacele necesare pentru apãra-
re ºi descurajare”. Mosova neagã
cã are avea planuri de a ameninþa
NATO ºi susþine cã de fapt alianþa
este cea care pune în pericol sta-
bilitatea în estul Europei.
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Marþianul

Se difuzeazã la HBO, ora  17:40

În timpul unei misiuni pe
Marte cu echipaj uman, astro-
nautul Mark Watney (Damon)
este considerat mort, victimã
a unei furtuni puternice. Însã
Watney supravieþuieºte urgiei
ºi descoperã cã a fost lãsat
singur pe ostila planetã. Cu
provizii insuficiente, este
nevoit sã-ºi foloseascã la
maxim ingeniozitatea, inteli-
genþa ºi forþa interioarã pen-
tru a râmâne în viaþã...

Camera de refugiu

Se difuzeazã la Pro Cinema,

ora  20:30

În timpurile medievale se nu-
mea donjon. Secolul 20 a dat
naºtere adãposturilor pentru
bombardamente, care au
evoluat în adãposturi contra
uraganelor. Acum, chiar ºi
Casa Albã are o camerã pentru
situaþii de urgenþã - un com-
plex sigur, dotat cu aparaturã
de înaltã performanþã, ampla-
sat în subsolul clãdirii...

Ultima rapsodie

Se difuzeazã la TVR 2,
ora  13:40

Povestea ultimilor zece
ani din viaþa lui Franz
Liszt, pe care acesta i-a
petrecut la Bayreuth, privi-
tã prin ochii Ninei Schlie-
mann, ultima studentã ºi
iubita secretã a marelui
compozitor.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
seninjoi, 11 mai - max: 22°C - min: 12°C

$
1 EURO ...........................4,5481 ............. 45481
1 lirã sterlinã................................5,4202....................54202

1 dolar SUA.......................4,1876........41876
1 g AUR (preþ în lei)........164,7207.....1647207

Cursul pieþei valutare din 11 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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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
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SÂMBÃTÃ - 13 mai

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Între cer ºi mare (R)
08:30 La bani mãrunþi
09:00 Oameni ca noi
09:30 Zon@ IT
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos
11:00 Cooltura
12:00 Observatori la Parlamen-

tul European
12:30 Gala Omul Anului în

Forþele Navale
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Eurovision 2017
01:40 Exclusiv în România (R)
02:20 Telejurnal (R)
03:00 Lumea azi (R)
03:25 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete (R)

03:55 Zon@ IT (R)
04:20 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Eurovision 2017
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Polo
12:20 Poate nu ºtiai
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Misterele din Glenwood
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
15:00 Gala Umorului (R)
16:10 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:20 Poate nu ºtiai
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Eurovision 2017
00:10 Misterele din Glenwood

(R)
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
01:40 Eurovision 2017
01:45 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã

TVR 2

08:10 Pete ºi dragonul
09:55 Afacerea Est
11:25 Un minut de tãcere
12:55 Whitney
14:25 Alice În Þara Oglinzilor
16:20 X-Men de la Origini:

Wolverine
18:05 Furtunã Extremã
20:00 Planul lui Maggie
21:40 Pete ºi dragonul
23:25 Urmãrit în noapte
01:20 O rãscumpãrare de un

miliard
03:05 Jesse Stone: pierdut în

Paradise

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Aventurile lui Napoleon
1995, Japonia, Familie
13:00 Mamaia
2013, România, Comedie,

Familie
15:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jaf... la turnul mare
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:30 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror
00:00 Jaf... la turnul mare (R)
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
02:00 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã (R)
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror
03:15 Mamaia (R)
2013, România, Comedie,

Familie
04:45 Aventurile lui Napoleon

(R)
1995, Japonia, Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 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 Senora
20:00 Trucuri feminine
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Trucuri feminine (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Marea farsã (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Furnicuþe (R)
14:00 Power Rangers: Filmul

(R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Mã scoþi din minþi!
22:30 Departe de Câmpia în

Flãcãri
00:45 Mã scoþi din minþi! (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Copilul problemã 3

1995, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic

11:00 Familia Flintstone in Rock

Vegas

2000, SUA, Comedie

13:00 ZaZaSing (R)

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Legea e lege

1998, SUA, Acþiune, Aventuri

02:00 Insula iubirii (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 Moartea Samantei Finley

2009, SUA, Horror, Mister,

Thriller

02:30 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Focus Magazin (R)

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

14:00 Cãsãtorie cu repetiþie (R)

1985, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Cursa împotriva morþii (R)

2011, SUA, Acþiune

00:30 Astã searã dansãm în

familie (R)

1972, România, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Secrete de stil (R)

05:30 Miss fata de la þarã

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions

League semifinala, Real Madrid –
Atletico Madrid

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 KOrida la Madrid!,

SuperKombat New Heroes
22:00 KOrida la Madrid!,

SuperKombat World Grand Prix
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Prison Break (R)
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

Craiova, strada Unirii, nr. 50 închi-
riazã spaþii pretabile pentru cabi-
net stomatologic, medic de fami-
lie, sediu firmã, salã fitness etc.
Relaþii la telefon: 0251/533.830 în-
tre orele 8.00-16.00, sau la telefon:
0769/016.925.

PRIMÃRIA comunei Podari,
cu sediul în comuna Podari, stra-
da Dunãrii, nr. 67, judeþul Dolj,
anunþã reluarea procedurii de se-
lecþie publicã de proiecte finanþa-
te din fonduri publice pe anul 2017
în condiþiile Legii nr.350/2005, do-
meniul: Sprijinirea activitãþilor
sportive- Programul: Promovarea
sportului de performanþã, la sediul
instituþiei din str.Dunãrii, nr.67, în
termen de 15 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a. Suma
alocatã: 300.000Lei, integral pen-
tru acest Program. Din cauza în-
ceperii pregãtirii pentru anul com-
petiþional, selecþia are loc în pro-
cedurã acceleratã conform art.20
alin.2 din Legea nr.350/2005. Data
limitã de depunere a proiectelor:
29.05.2017, ora 10.00, la registra-
tura instituþiei. Data limitã pentru
selecþia ºi evaluarea proiectelor:
30.05.2017, ora 10.00. Documen-
taþia cuprinzând condiþiile de par-
ticipare ºi informaþiile necesare se
obþin la sediul instituþiei, la telefon
0251/339.155 sau pe sit-ul institu-
þiei www.primaria.podari.ro.

Ghiþã Emilia Delia anunþã ela-
borare PUD pentru construire lo-
cuinþã P+M, în strada Fermierului
nr. 33, Craiova, judeþul Dolj. Se pot
transmite informaþii asupra lucrã-
rii pe www.primariacraiova.ro
secþiunea Urbanism pânã la data
01.06.2017.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în data de
22.05.2017, ora 11.00, licitaþie publicã în vederea
închirierii unui spaþiu liber cu o suprafaþã utilã de
37,89 mp (spaþiu cabinet medical alcãtuit din douã
încãperi, cu o suprafaþã utilã totalã de 21,10 mp ºi
spaþii în indiviziune cu o suprafaþã utilã de 16,79
mp), situat în incinta dispensarului medical din str.
Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), Municipiul Craiova,
Judeþul Dolj, pentru o perioadã de 5 ani.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Dome-
niului Public ºi Privat al Judeþului Dolj din str.
Jieþului, nr. 19, Craiova, începând cu data pu-
blicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliului Ju-
deþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, Craiova, pânã la
data de 22.05.2017, ora 10.00.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avanta-
joasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la numã-
rul de telefon 0351/415.414 sau la Serviciul Admi-
nistrarea ºi Exploatarea Domeniului Public ºi Pri-
vat al Judeþului Dolj.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
3 - 4 CAMERE
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 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2
camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Teren 3060 mp, Câr-
cea, str. Aeroportului,
deschidere 30 m la
asfalt, curent, apã, ca-
dastru. Telefon: 0767/
263.391.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100
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Semnãtura:..........................................

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

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.

Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând pãtuþ copil, boiler
cu 5 fumuri, aparat me-
dical- masaj. Telefon:
0721/322.430.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

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 aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezer-
vã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, 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
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
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 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã, Brazdã,
etaj 3, cu apartament
decomandat Brazdã,
G7, etaj 1-3. Exclus
agenþii. Telefon: 0722/
646.769.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez camerã 170
LEI/lunã. Telefon: 0723/
224.613.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru prietenie
cãsãtorie peste 50 ani.
Telefon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de transport student eli-
beratã de UMF Craio-
va pe numele Diaconu
Daniel. Se declarã nulã.
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Naþionala masculinã de volei a
României se aflã într-un cantona-
ment de pregãtire la Craiova, iar
astãzi, de la ora 19.30 ºi mâine,
de la ora 18, va disputa douã me-
ciuri amicale cu naþionala Austriei,
în Sala Polivalentã. Antrenorul
României este craioveanul Dan
Pascu, iar opt dintre componenþii
echipei craiovene fac parte ºi din
lotul tricolor, respectiv: Lauren-
þiu Licã, Bogdan Ene, Mihai Mã-
rieº, Rãzvan Olteanu, Silviu Su-
son, Cristi Bartha, Marian Bala ºi
Andrei Georgescu. Aceºtia vor fi
premiaþi înainte de meci, într-o
ceremonie, pentru titlul de vice-
campioni naþionali.

S C M  C r a i o v a  j o a c ã  a s t ã z i ,  d e  l a  o r a  1 7 ,
î n  S a l a  P o l i v a l e n t ã ,  c u  D u n ã r e a  B r ã i l a ,

î n  s f e r t u r i l e  d e  f i n a l ã  a l e  C u p e i  R o m â n i e i

Handbalistele de la SCM Craio-
va disputã astãzi, de la ora 17, sfer-
tul de finalã din Cupa României, cu
Dunãrea Brãila, acesta fiind ultimul
meci în Bãnie din acest sezon pen-
tru echipele municipalitãþii. Miza
este una importantã pentru forma-
þia pregãtitã de Bogdan Burcea, res-
pectiv intrarea în Final Four-ul de
la Ploieºti, unde se poate obþine ca-
lificarea în cupele europene. Daniela
Bãbeanu a subliniat acest lucru în
discursul sãu de la conferinþa de
presã: “Vom susþine unul dintre cele
mai importante meciuri din acest
sezon. Am mai bãtut Brãila, dar nici-
un meci nu seamãn cu altul. Ne
dorim foarte mult sã ajungem în
Final Four-ul Cupei României ºi în
cupele europene. Fiind ºi un meci
pe teren propriu, ne vom baza ºi pe
aportul fanilor.”

ªi Ana Maria Apipie a vorbit
despre jocul de astãzi: “Ne aºteap-

tã o partidã foarte grea, însã ne
dorim sã câºtigãm, iar lumea sã
vinã la salã în numãr mare, sã ne
încurajeze, ºi sã obþinem împreu-
nã o victorie. Suntem foarte moti-
vate, fiindcã vrem sã ajungem în
cupele europene, însã nici adver-
sarele nu vor fi relaxate ºi vor în-
cerca sã se califice”.
Brãila, o echipã cu nume, dar
aproape de dezintegrare

Antrenorul secund Grigore Al-
bici a prefaþat aceastã disputã, dar
a fãcut ºi o analizã a sezonului aflat
pe final: “Întâlnim echipa care a
terminat campionatul pe locul 2 ºi
are în componenþã jucãtoare valo-
roase, de lot naþional. Totuºi, nu
am pierdut în acest sezon contra
Brãilei, Fetele s-au antrenat foarte
bine, ºtim ce avem de fãcut, va
trebui în aplicare ce am exersat.
Aºteptãm ca spectatorii sã vinã în

numãr cât mai mare, sã ne susþinã
pentru a obþine calificarea în Final
Four-ul Cupei României. Puteam
mai mult în acest sezon, dar ne-a
costat începutul, unde am suferit
la capitolul omogenitate. Oricum,
am fost la o victorie de podium.
Pentru sezonul urmãtor pregãtim
o strategie prin care sã devenim ºi
mai puternici, dar e greu sã con-
curãm cu CSM Bucureºti, care prin
transferurile efectuate a devenit o
echipã de talie mondialã”.

Dunãrea Brãila antrenatã de
Costicã Buceschi, care din sezo-
nul viitor va pregãti Corona Bra-
ºov, are în lot jucãtoare de lot na-
þional, precum: Eliza Buceschi,
Bianca Tiron, Ana Maria Zamfires-
cu, Gabi Perianu sau Aneta Pârvuþ
Udriºtoiu. Totuºi, problemele fi-
nanciare de la Brãila vor afecta
componenþa echipei pentru sezo-
nul urmãtor, majoritatea jucãtoa-
relor fiind pe picior de plecare. În
campionat, SCM Craiova a trecut
de Dunãrea Brãila în Polivalentã,
scor 28-17, ºi a remizat în depla-
sare, 24-24.

În optimile de finalã ale Cupei
României, SCM Craiova, care a
terminat campionatul pe locul 4, a
eliminat, în deplasare, formaþia lui
Gheorghe Tadici, ocupanta pozi-
þiei a treia la finalul sezonului. De
partea cealaltã, Dunãrea Brãila, vi-

cecampioana naþionalã, a trecut în
optimi pe teren propriu de Mãgura
Cisnãdie. Celelalte meciuri din
sferturile de finalã sunt: Rapid –
CSM Bistriþa, Unirea Slobozia –
HCM Roman ºi CSM Bucureºti
sau U Cluj – HCM Rm. Vâlcea.

În deschiderea etapei a 27-a
a seriei C3, una intermediarã,
CSO Filiaºi a pierdut cu 3-0 par-
tida cu ACS ªirineasa, disputa-
tã marþi seara, pe terenul for-
maþiei vâlcene. Au marcat: Oc-
tavian Marinescu (25), Raul
Horumbã (47), ªtefan Rãcãrea-
nu (87). Antrenorul lui CSO Fi-
liaºi, Florin ªoavã, a început
meciul cu urmãtorul unspreze-
ce: Mogoºanu – Lupu, Chircan,
Tereche – Calu, Borneci – Bor-
hot, Duriþã, Cruºoveanu, Neac-
ºu – Bãlan. Pe parcurs au mai -
fost introduºi Tãnase, Pârvui-
cã, Fruntelatã ºi Papa.

„Terenul a fost impracticabil,
plin de apã ºi a rezultat un fotbal
urât. Au fost greºeli mari la toa-

Fotbal, seria C3

Filiaºiul a pierdut
la ªirineasa

te golurile primite. Trei greºeli,
trei goluri. A fost un joc de luptã
ºi echipa lor a fost mai odihnitã,
pentru cã ei nu au jucat, au câº-
tigat la masa verde meciul tre-
cut cu Podari. I-am pierdut pe
Tãnase ºi pe Bãlan pentru me-
ciul cu Mioveni II, ambii fiind
suspendaþi, Tereche a ieºit la
pauzã accidentat, cred cã are un
deget rupt, în timp ce Neacºu
se plânge de o durere la un pi-
cior. Asta e situaþia, dar trebuie
sã ne refacem pentru jocul de
vineri ºi sã-l câºtigãm” a expli-
cat Florin ªoavã pe site-ul ofi-
cial al grupãrii doljene. Înaintea
celorlalte meciuri din etapa in-
termediarã, Filiaºiul se afla pe lo-
cul 7, cu 34 de puncte.

csofiliasi.ro

Cu 8 jucãtori în lot de la SCMU Craiova, alãturi de antrenorul Dan Pascu

Naþionala de volei a RomânieiNaþionala de volei a RomânieiNaþionala de volei a RomânieiNaþionala de volei a RomânieiNaþionala de volei a României
disputã douã amicale în Polivalentãdisputã douã amicale în Polivalentãdisputã douã amicale în Polivalentãdisputã douã amicale în Polivalentãdisputã douã amicale în Polivalentã

Selecþionata tricolorã se pregã-
teºte pentru preliminariile Cam-
pionatului Mondial. Turneul de
calificare va fi în Estonia, între
24 ºi 28 mai, acolo unde tricolorii
vor înfrunta Estonia, Kosovo,
Rusia, Ungaria ºi Muntenegru.
Prima clasatã în grupa D va obþi-
ne calificarea la Mondialele de anul
viitor, din Bulgaria. Echipa de pe
locul doi, alãturi de alte cinci for-
maþii de pe locul doi din celelalte
grupe va participa la al doilea tur-
neu de calificare, între 11 ºi 16
iulie. Doar câºtigãtoarea acestui
turneu se va califica la Mondiale.

Cãpitanul Craiovei ºi al echipei
naþionale, Laurenþiu Licã, a decla-

rat: “Este foarte dificil sã ajungi al
un Campionat Mondial, mai ales
cã România nu s-a mai calificat
de peste 20 de ani. Vom face par-
te dintr-o grupã foarte grea, pen-
tru cã suntem la un nivel scãzut
la nivel de naþionalã la acest sport.
Întâlnim Rusia, care nu mai are
nevoie de nicio prezentare, Esto-
nia este o mai veche cunoºtinþã a
noastrã, iar Ungaria ºi Muntene-
gru suntem cam la acelaºi nivel
cu echipa noastrã. Începem cu
aceste douã amicale cu Austria ºi
sunt convins cã vor fi prezenþi în
Sala Polivalentã foarte mulþi prie-
teni ai voleiului.”

Andrei Spânu, jucãtor de la Ar-
cada Galaþi, a declarat: “Pornim la
un drum greu pentru calificarea la
Campionatul Mondial. Ne vom lup-
ta pentru locul al doilea cu echipe-
le Estoniei ºi a Muntenegrului. Es-
tonia are în lot un jucãtor care a
disputat finala Ligii Campionilor,
dar ca echipã cred cã le suntem
superiori. Avantajul nostru este
omogenitatea, deoarece sunt mulþi
jucãtori de la Craiova în lot”

Ovidiu Macarie, antrenorul se-
cund al României, a spus: “Regu-
la care nu limiteazã numãrul jucã-
torilor strãini în campionat nu
afecteazã naþionala, penrtu cã sunt
mulþi jucãtori de la Craiova în lot,
dar tinerii îºi fac loc mai greu în
echipele noastre, care vor perfor-
manþã imediat”.
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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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a X-a
Gaz Metan – FC Voluntari ,  vineri ,  ora 20.30

ACS Poli  –  CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18
ASA – FC Botoºani,  luni ,  ora 18

Pandurii – Chiajna, luni, ora 20.30

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 – ultima etapã, ora 20
FCSB – „U” Craiova

Dinamo - Astra
Viitorul – CFR Cluj

În ultima etapã din Liga Elite-
lor, echipa under 17 a Universitã-
þii Craiova, calificatã deja în Final
Four, s-a impus cu 2-1 pe „Ex-
tensiv” în faþa Concordiei Chiaj-
na, goluri: Alex Gârbiþã ºi Târº.
Daniel Mogoºanu a început cu:
Bobonete – Niþuicã, Vlãdulescu,
Sima, Vadasis – Dobre, Calu –
Albãstroiu, Mihãilã, Gîrbiþã – Zbo-
na. Au mai intrat: Gheorghe, Târº,
Emilian Pacionel, Cercel ºi Stãi-
culescu. Universitatea Craiova a
încheiat pe poziþia secundã în Se-

Pase scurte, pase lungi

Universitatea nu ºi-a apãrat ºansele co-
rect cu Viitorul, ci ºi le-a apãrat „prea co-
rect”. Pentru a îndeplini dorinþa suporteri-
lor, de a pierde cu echipa lui Hagi, Craiova
trebuia sã trimitã ºi mai mulþi puºti pe teren.
Dacã tot sunt acuzaþi acum de Becali ºi de
sclavii sãi din presã, atunci craiovenii mãcar
sã le fi dat un motiv mai solid de cârcotealã.
Este incredibil cum un un rival îþi contabili-
zezazã absenþele, juniorii, vedetele care tre-
buie sã joace ºi ºansele de a câºtiga sau de
a-þi îndeplini obiectivul. Iar mesajele care
comandau introducerea lui Ivan ar fi bine sã
fie o coincidenþã nefericitã, altfel intervenþia
lui Becali la Universitatea este mai mult de-
cât îngrijorãtoare. Oricum, Ivan nu avea ce
cãuta pe teren, când Fajic era pe bancã, ju-
cãtor „de sacrificat”, cu atât mai mult cu
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cât Andrei se putea accidenta. Unii
jucãtori chiar au „exagerat” cu dã-
ruirea. Era de înþeles dacã se impu-
neau clar, precum, spre exemplu, o
Barcelona dezinteresatã contra unei
echipe care are obiectiv, însã sã tragi
cu dinþii pe final pentru un egal care
nu-þi foloseºte la nimic, doar ajutã
FCSB ºi Dinamo, este cam ciudat.
Surprind ºi mai mult explicaþiile în
serie date de oficialii Craiovei, inclu-
siv printr-un comunicat exhaustiv.
Parcã sunt niºte elevi traºi de urechi,
fiindcã au pregãtit superficial un sub-

iect aflat în afara programei ºcolare. Singu-
rii cãrora trebuie sã le dea explicaþii, sã le
justifice politica, strategia clubului sunt su-
porterii Craiovei. „Bag juniori fiindcã aºa
vreau eu, sã-i vãd la lucru, sã vãd cum re-
acþioneazã la un meci de liga I, mai ales cã
nu mai am obiectiv”, acesta trebuia sã fie
„nota explicativã” Una seacã, expeditivã. Ni-
meni nu are voie sã se amestece în treburile
clubului tãu, cu atât mai surprinzãtoare sunt
aceste justificãri în serie. Sunt aproape ne-
verosinile dialogurile dintre Gigi Becali ºi
Marcel Popescu în sãptãmâna partidei, cu
Becali interesat de ce jucãtori va folosi Cra-
iova cu Viitorul. Este pur ºi simplu ºocant
cum conducãtorul clubului craiovean îi dã
atâtea amãnunte înainte de un meci patro-
nului rivalilor. Marcel Popescu pãrea preo-

cupat sã-i râdã în nas lui Gigi Becali de mili-
oanele de euro cheltuite în acest sezon, încât
pãrea cã-ºi cautã unui loc de muncã la FCSB.
Becali a cheltuit câteva milioane în acest se-
zon, dar dupã ce a încasat peste 20 de mili-
oane din Stanciu, Chipciu, Varela, Popa, drep-
turi TV ºi Europa League. E ca ºi cum ai
mânca hamsie la colþ de stradã ºi a-i râde de
un nabab cã i s-a stricat caviarul pe iaht. Lui
Becali ar putea sã nu-i iasã pasenþa anul aces-
ta, dar cã a investit  mulþi bani ºi va mai in-
vesti e un lucru de invidat, nu de bãºcãlie. În
timp ce fanii Craiovei au fost nevoiþi sã su-
porte „batjocurile” Rambe ºi Fajic, Becali i-a
cumpãrat pe Alibec ºi Gnohere, cu oricare
dintre ei Mulþescu având ºanse sã câºtige
„Bãtãlia pentru podium”, atât de invocatã de
conducãtorii Craiovei ºi pierdutã cu douã eta-
pe înainte de finiº. A ieºit bine pânã la urmã
cu Viitorul, dar nu uitãm cã Universitatea nu
i-a luat niciun punct FCSB în acest sezon ºi a
fost aproape sã-i ofere ºi titlul, dacã ºutul lui
Bancu îl depãºea pe Râmniceanu.

Craiova trebuie sã demonstreze cã au tre-
cut vremurile când rãspundea la telefoane
indecente, când fãcea (ºi a fãcut-o aproape
douã decenii la rând) jocurile duºmanilor Stea-
ua ºi Dinamo. ªi va trebui sã-ºi confirme noul
statut ºi sâmbãtã, pe Arena Naþionalã. Craio-
va trebuie sã-ºi recapete spiritul ºi prin aces-
te manifestãri de frondã, chiar înainte de a
face performanþã. Nici Cupa de anul acesta

n-ar fi un câºtig real, dacã preþul este sã stãm
în genunchi în faþa FCSB. Se spune cã rã-
mân în urmã doar cifrele, trofeele, dar, cel
puþin în cazul unei echipe precum Craiova,
tradiþia þi-o croieºti ºi þi-o respecþi prin atitu-
dine, prin starea de spirit dovedite în momen-
tele decisive. Mai mult conteazã golul lui Zla-
tinski pentru o remizã cu Dinamo decât suc-
cesul net de la Cluj, cum cel puþin la fel de
important ar fi un succes cu FCSB pe Arena
Naþionalã în comparaþie cu o Cupã câºtigatã
cu Astra. Puþini îºi mai amintesc în detaliu
Cupele câºtigate cu Bacãul, Satu Mare, Brãi-
la sau Timiºoara, pe când victoriile de rãsu-
net cu Dinamo ºi FCSB þi le pot descrie fanii
Craiovei aproape minut cu minut. Un trofeu
este foarte important, dar nu ºi dacã este ba-
zat pe un compromis.

Reclamaþiile depuse de Becali la diverse
comisii nu sunt decât niºte tâmpenii din
punct de vedere legal, dar rolul lor este al-
tul, ca ºi al acestui rãzboi psihologic purtat
sãptãmâna aceasta: a de a forþa cumva CFR-
ul sã joace la maximum, ca lot ºi motivaþie,
iar puºtii lui Hagi sã-ºi piardã încrederea, sã
nu reziste presiunii, cu atât mai mult cu cât
toþi sunt în faþa primei performanþe. Becali
are nenumãrate meciuri importante suspec-
tate, atât directe, cât ºi cele în care i-a mo-
rivat pe adversarii rivalelor, în urma unuia
dintre aceste episoade, celebrul caz „vali-
za”, cãpãtând ºi câþiva ani de puºcãrie.

„Elitele” lui Mogoºanu
întâlnesc UTA în Final Four

ria Est, la egalitate de puncte, 66,
cu ocupanta primului loc, FC Di-
namo, dar aceasta a câºtigat seria
datoritã rezultatelor directe (vic-
torie la Craiova, remizã în Bucu-
reºti). Gruparea din Bãnie va juca
în semifinalele competiþiei cu câº-
tigãtoarea Seriei de Vest, UTA Bã-
trâna Doamnã. Turul este progra-
mat duminicã, de la ora 14, pe sta-
dionul „Extensiv”, iar returul pe
20 mai, ora 14, la Arad. În cealal-
tã semifinalã, Ardealul Cluj întâl-
neºte Dinamo.

A fost ultima etapã ºi la Under
19, iar pe stadionul de la Aeroport
Universitatea Craiova a terminat la
egalitate, scor 2-2, cu Concordia
Chiajna, iar ilfovenii au terminat
astfel pe locul 3, menþinând dis-
tanþa de 3 puncte faþã de puºtii ol-
teni, pentru care au marcat: Gunie
ºi Roman. Antrenorul Bogdan Bu-
descu a început meciul cu: Cos-
toaie – Chivu, Stancu, Bogdan,
Vânãtoru – Rodeanu, Bãlã – Tãtu-
lea, Trancã, Cîrlig – Gunie, intrând
apo Roman ºi ªtefan Pacionel.


