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Artistul plastic Gabriel Bra-
tu ºi-a dat întâlnire, sâmbãtã,
cu prietenii lui, la Muzeul de
Artã din Craiova, un rendez-
vous prilejuit de lansarea unei
monografii sub semnãtura lui
Dodo Niþã. Neîncãpãtor s-a do-
vedit salonul somptuosului
monument istoric al Craiovei
ºi detaliul nu putea scãpa
ochiului versat de arhitect al
lui Emilian ªtefârþã, directo-
rul Muzeului de Artã. Acesta,
în alocuþiunea sa, inspiratã ca
substanþã, întrebându-se reto-
ric cum poate un caricaturist,
fie el ºi de anvergurã...
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- De ce s-ajung senator, Popes-
cule? Mie îmi place sã dorm în
patul meu.

“Zilele Fizicii” continuã
la Universitatea din Craiova :

„Noaptea albã„Noaptea albã„Noaptea albã„Noaptea albã„Noaptea albã
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Cu o istorie de peste trei dece-
nii, devenitã o adevãratã tradiþie
în comuna Poiana Mare, în orga-
nizarea Primãriei ºi a Consiliu-
lui Local Poiana Mare, Sãrbãtoa-
rea Salcâmului s-a derulat ieri,
într-un cadru feeric. Desfãºura-
tã în peisajul pitoresc oferit de
Pãdurea Ilaru, din imediata apro-
piere a comunei, mai precis într-
o poianã înconjuratã de salcâmi
înfloriþi, manifestarea a strâns
mii de oameni ai locului, încã de
la primele ore ale dimineþii.

Fiindcã a devenit o tradiþie, ba
chiar bujorul de la Pleniþa a in-
trat ºi în foclorul popular, zeci
de mii de oameni au venit ºi ieri
sã mãnânce un mititel ºi un pa-
har de bere rece, copiii sã se joa-
ce, într-un cuvânt toatã lumea
sã se bucure în minunata pãdu-
re de la Pleniþa. Excelentã a fost
ºi organizarea acestei ediþii, de-
licaþii bujori, care ºi-au deschis
cupele sângerii pline de seminþe
galbene, fiind împrejmuiþi cu
benzi de protecþie ºi, pe anumi-
te porþiuni, chiar cu garduri me-
talice. ªi oamenii au înþeles me-
sajul ºi, în ciuda numãrului-re-
cord de participanþi, nimeni nu
a mai deranjat rezervaþia de
bujori, care putea fi admiratã ca
într-o adevãratã grãdinã bota-
nicã, punctând pânã departe
verdeaþa copacilor.
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Operele lui Constantin

Brâncuºi nu mai pot fi atinse,

începând de astãzi
Turiºtii care vor atinge,

începând de  astãzi, operele lui
Constantin Brâncuºi, vor primi
amenzi cuprinse între 500 ºi
2.500 de lei, avertizeazã repre-
zentanþii Primãriei Târgu-Jiu.
Aceasta este prima mãsurã din
hotãrârea aprobatã în 24
aprilie, pentru protejarea
Ansamblului Monumental
”Calea Eroilor”. Dupã ce douã
adolescente din Slatina ºi
Drobeta-Turnu Severin au
vandalizat Coloana Infinitului,
scriindu-ºi numele pe opera lui
Constantin Brâncuºi, în ºedinþa
din data de 24 aprilie, Consiliul
Local al municipiului Târgu-
Jiu a aprobat instituirea unor
reguli pentru protejarea Ansam-
blului Monumental ”Calea
Eroilor”, cu 11 voturi ”pentru”
ºi 5 ”împotrivã”. Primarul
interimar al municipiului
Târgu-Jiu, Aurel Popescu, a
declarat, corespondentului
MEDIAFAX, cã, pentru început,
poliþiºtii locali vor avertiza
turiºtii sã nu atingã operele.
”Contactul fizic presupune sã
nu le mai atingã. Poliþiºtii
locali, la Coloana Infinitului, îi
atenþioneazã, dar numai în
situaþii extreme vor fi aplicate
sancþiuni. Pânã când se vor
primi ºi toate punctele de vedere
ale celor de la Ministerul
Culturii vor merge mai multe
pe avertismente. Poliþia Localã
le va spune verbal turiºtilor, vor
fi ºi panouri de avertizare,
indicatoare. Ultimele evenimen-
te au umplut paharul ºi nu s-a
mai putut. Trebuia sã se ia
neapãrat o decizie pentru cã, în
loc sã se reducã numãrul, se
pare cã a început sã creascã
numãrul evenimentelor neplã-
cute”, a spus Aurel Popescu. În
aceeaºi hotãrâre se precizeazã cã
este interzis accesul în preajma
pieselor care compun Ansam-
blul Monumental ”Calea
Eroilor” al persoanelor cu câini
sau alte animale.
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Prima candidaturã care urmea-
zã sã fie depusã oficial, astãzi, la
ora 11.00, este cea a lui Ludovic
Orban, moþiunea purtând numele
de ”Partidul Naþional Liberal- For-
þa Dreptei”. Orban este susþinut de
24 de preºedinþi de organizaþii lo-
cale. Liberalul susþine cã “în peste
30 de filiale judeþene existã sem-
nãturi de susþinere de ordinul mii-
lor din partea primarilor de oraºe,
comune, viceprimarilor, consilie-
rilor judeþeni ºi preºedinþilor de or-
ganizaþii locale”.

Orban a fost propunerea PNL
pentru Primãria Capitalei la alege-
rile din 2016. S-a retras însã, dupã
ce DNA a început urmãrirea pe-
nalã împotriva sa pentru folosirea
influenþei în scopul obþinerii unor
foloase necuvenite. Politicianul
era acuzat cã, în 1 martie 2016, l-
a contactat pe omul de afaceri Ti-
beriu Urdãreanu cãruia i-a cerut
bani pentru campania electoralã
pentru alegerile locale. Dosarul a
ajuns repede la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, iar, la finalul
lunii ianuarie 2017, magistraþii îl
achitau pe Orban. Decizia nu este
una definitivã.

Un alt nume vehiculat pentru
ºefia PNL este fostul secretar ge-
neral al PNL Ilie Bolojan. În cele
din urmã acesta a refuzat, deºi mai

Liderul PSD Liviu Dragnea a
avut poziþionãri publice constan-
te în legãturã cu Legea graþierii,
pe care a încadrat-o, însã, de fie-
care datã, în pachetul de legi pe
Justiþie. „(...) Ministerul Justiþiei,
cu susþinerea Guvernului, sã ne
prezinte care este planul dumnea-
lor pentru a rezolva problema de
la care s-a început aceastã dez-
batere, ºi anume situaþia din pe-
nitenciare. Este suficientã Legea
graþierii sau nu? Au stabilit vreun
program de investiþii, de con-

ªefia PNL, disputatã de Ludovicªefia PNL, disputatã de Ludovicªefia PNL, disputatã de Ludovicªefia PNL, disputatã de Ludovicªefia PNL, disputatã de Ludovic
Orban ºi Cristian BuºoiOrban ºi Cristian BuºoiOrban ºi Cristian BuºoiOrban ºi Cristian BuºoiOrban ºi Cristian Buºoi

Preºedinþia PNL este disputatã, cu aproxima-
tiv o lunã înainte de Congres, de Ludovic Or-

ban ºi Cristian Buºoi, dupã ce Cãtãlin Predoiu
s-a retras, surse precizând pentru MEDIAFAX
cã, în partid, ºi Viorel Cataramã încearcã sã
strângã semnãturi. Candidaturile mai pot fi

depuse pânã miercuri, 17 mai.
mulþi liberali, printre care ºi fostul
preºedinte PNL Alina Gorghiu, i-
au propus sã intre în competiþia in-
ternã. Bolojan a preferat însã sã
facã un pas în spate ºi sã îl susþinã
pe Ludovic Orban pentru a oferi
partidului „un nou început” din 17
iunie.

Contracandidatul lui Ludovic
Orban la conducererea Partidului
Naþional Liberal, secretarul gene-
ral interimar al PNL ºi preºedinte
PNL Bucureºti, Cristian Buºoi ºi-a
anunþat, în urmã cu mai bine de o
sãptãmânã, intenþia de a intra în
cursa internã. La fel ca ºi Orban,
Cristina Buºoi îºi va depune astãzi
candidatura.

Pe de altã parte, surse din PNL
au declarat pentru MEDIAFAX cã
Viorel Cataramã, prim-vicepreºe-
dintele PNL Sector 2, încearcã sã
strângã semnãturi pentru a intra în
cursa internã pentru ºefia PNL.

Unul dintre numele vehiculate
pentru a ajunge în fruntea PNL a

fost ºi cel al lui Cãtãlin Predoiu.
Prim-vicepreºedintele PNL a decis
totuºi sã îºi anunþe, în cursul zilei
de marþi, retragerea, afirmând cã
ceea ce are de oferit pentru func-
þia de preºedinte al PNL nu coinci-
de vederilor liderilor de organizaþii
ºi cã va milita pentru proiectele
PNL ca simplu membru. Nici ac-
tualul preºedinte interimar, Raluca
Turcan ºi nici fostul lider al libera-
lilor, Alina Gorghiu, nu se aflã pe
lista de candidaþi. Totuºi, moþiuni-
le de candidaturã mai pot fi depu-
se pânã miercuri, 16 mai, aºa cã
surprize pot sã aparã.

La Convenþia din 17 iunie, con-
vocatã pentru alegerea viitorului pre-
ºedinte al partidului, vor participa
5.000 de delegaþi. Convenþia ar urma
sã încheie fuziunea PNL-PDL ºi sã
aducã la conducerea partidului un
lider care sã se angajeze într-un pro-
ces de recâºtigare a electoratului de
dreapta care s-a înstrãinat de PNL.

Legea graþierii, de la necesitate stringentã, la subiect „parazit”
Legea graþierii a avut un parcurs sinuos în consideraþiile
publice, fiind prezentatã atât ca o necesitate stringentã

pentru a diminua supraaglomerarea penitenciarelor, cât ºi,
recent, ca un subiect care paraziteazã comunicarea PSD, a

cãrei oportunitate trebuie reevaluatã.

struit noi penitenciare? Au stabi-
lit un program de pedepse alter-
native, pachet de propuneri? Au
stabilit vreun program de moder-
nizare a penitenciarelor existen-
te? Aºtept ºi eu sã vãd dacã mi-
nistrul Justiþiei, pânã la urmã, a
fãcut acest plan sau acest pachet
legislativ despre care ne-a vor-
bit, dupã care o sã îmi spun punc-
tul de vedere”, a spus Dragnea,
în 20 aprilie.

Tot atunci, liderul PSD a sus-
þinut cã ministrul Justiþiei, Tudo-

rel Toader, întârzie „nepermis” cu
legile Justiþie ºi nu poate benefi-
cia de susþinere la nesfârºit. „Se
pare cã domnul ministru a întâr-
ziat foarte mult. Eu o sã vorbesc
cu colegii mei, le-am trasmis deja
de ieri cã nu se mai poate întâr-
zia. A zis cã vine în trei sãptã-
mâni de zile cu un pachet de pro-
puneri, nu a venit. Pânã la urmã
Legea graþierii o sã fie adoptatã
tacit pentru cã nu vine ministerul
Justiþiei (la Comisia juridicã,
n.r.)”, a adãugat Dragnea, în 20
aprilie.

Între timp, Legea graþierii a in-
trat în dezbaterea Comisiei juri-
dice din Senat, unde s-a adoptat,
la propunerea preºedintelui aces-
tui for, social-democratul ªerban
Nicolae, propunere susþinutã ºi de
Traian Bãsescu, graþierea fapte-
lor de corupþie. Dragnea a preci-
zat public, la acel moment, ca ºi
premierul Sorin Grindeanu ºi mi-
nistrul Justiþiei, Tudorel Toader,

cã nu susþin aceastã propunere
de graþiere a corupþilor.

CExN al PSD a fost convocat,
sãptãmâna trecutã, de cãtre pre-
ºedintele partidului, în mod spe-
cial pentru a discuta cazul preºe-
dintelui Comisiei Juridice din Se-
nat, ªerban Nicolae, care era ºi
liderul grupului PSD din Senat.
Dragnea a declarat public cã este
nemulþumit de modul în care ªer-
ban Nicolae a gestionat lucrãrile
Comisiei juridice din Senat în
ceea ce priveºte Legea graþierii,
în condiþiile în care acesta a pro-
pus, iar senatorii PSD din Comi-
sie au votat, graþierea faptelor de
corupþie, în ciuda poziþiei sale ºi
a premierului.

El a fãcut un “ultim apel” la
Guvern ºi la ministerul Justiþiei sã
prezinte într-un termen rezonabil
dacã Legea graþierea ºi alte mã-
suri sau propuneri pe care le-au
anunþat ca proiecte legislative pot
rezolva problema din închisori.



cuvântul libertãþii / 3luni, 15 mai 2017 reportajreportajreportajreportajreportaj
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

De aproape o jumãtate de se-
col, mai precis din anul 1970, co-
munitatea din Pleniþa organizeazã
un eveniment cu totul deosebit în
cea de-a doua jumãtate a lunii mai:
Sãrbãtoarea Bujorului. Pe o arie
naturalã protejatã de circa 50 de
hectare de pãdure de gârniþã ºi cer,
se gãseºte Poiana Bujorului, locul
unic în þarã unde bujorul sãlbatic
creºte din belºug.

 O mare roºie de bujori i-a în-
tâmpinat ºi ieri pe pe localnici, dar
ºi pe oaspeþi acestora, veniþi la Ple-
niþa din judeþe învecinate, din Gorj,
Olt ºi Mehedinþi, pentru a se bucu-
ra de aceastã petrecere câmpeneas-
cã. „Ne aflãm astãzi la cea de-a 47-
a ediþie a manifestãrii câmpeneºti
«Sãrbãtoarea Bujorului», o sãrbã-
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Directorul Gãrzii de Mediu Dolj, Gheorghe Cãlinoiu, a verificat,
ieri, personal, modul în care Primãria Pleniþa a protejat rezervaþia de
bujor sãrbatic, care este ocrotitã prin lege, ºi a ajuns la concluzia cã
demersurile de împrejmuire a întregii rezervaþii au dat roade. „Rezerva-
þia de bujori sãbatici care se gãseºte în pãdurea de la Pleniþa este bine
protejatã ºi existã premisele cã nu vor fi distrugeri. Dar se poate lesne
observa cã rezervaþia de bujori nu va avea de suferit. Sunt plãcut sur-
prins ºi de modul cum se comportã oamenii, nu am vãzut pe nici unul
rupând florile”, a declarat directorul Gãrzii de Mediu Dolj, care a preci-
zat cã va reveni cu un control dupã ce se vor încheia manifestãrile.

Fiindcã a devenit o tradiþie, ba chiar
bujorul de la Pleniþa a intrat ºi în foclo-
rul popular, zeci de mii de oameni au ve-
nit ºi ieri sã mãnânce un mititel ºi un
pahar de bere rece, copiii sã se joace,
într-un cuvânt toatã lumea sã se bucure
în minunata pãdure de la Pleniþa. Exce-
lentã a fost ºi organizarea acestei ediþii,
delicaþii bujori, care ºi-au deschis cupe-

le sângerii pline de seminþe galbene, fi-
ind împrejmuiþi cu benzi de protecþie ºi,
pe anumite porþiuni, chiar cu garduri
metalice. ªi oamenii au înþeles mesajul
ºi, în ciuda numãrului-record de partici-
panþi, nimeni nu a mai deranjat rezerva-
þia de bujori, care putea fi admiratã ca
într-o adevãratã grãdinã botanicã, punc-
tând pânã departe în verdeaþa copacilor.

toare de tradiþie a co-
munei Pleniþa, întru-
cât bujorul românesc
este unic în România,
ºi nu numai, ci ºi în
Europa, creºte la noi
în pãdure de foarte
mulþi ani, de peste 100
de ani. În 1970, a fost
prima ediþie când un
grup de cadre didac-
tice, împreunã cu ele-
vii lor au demarat o
primã iniþiativã de
manifestare câmpe-
neascã. De atunci, în
fiecare an, plenicenii
ºi nu numai sãrbãto-
resc aceastã frumoa-
sã manifestare”, ne-a

precizat primarul localitãþii Pleniþa,
Puiu Calafeteanu.
Mii de oameni au petrecut

în pãdure la Pleniþa
Chiar dacã unii dintre oameni au

plecat din localitate, ei ºtiu cã, în a
doua jumãtate a lunii mai, când
înfloreºte bujorul în poianã, este
motiv de mare sãrbãtoare ºi se în-
torc pe plaiurile natale ca sã pe-
treacã împreunã. De la an la an,
autoritãþile, care se ocupã cu or-
ganizarea acestei frumoase sãrbã-
tori, spun cã numãrul participanþi-
lor este ºi mai mare. La fel s-a în-
tâmplat ºi ieri când poieniþa cu
bujori sãlbatici a fost pur ºi simplu
plinã de oameni.

Pe porþiunea de drum spre pã-
dure se circula barã de barã ºi a

fost nevoie ca poliþia rutierã sã diri-
jeze traficul. În pãdure, cu greu
gãseai un loc, astfel cã majoritatea
oamenilor au ales sã-ºi parcheze
maºinile pe marginea ºoselei, luat-
o la pas spre pãdure. Nici aºa nu a
fost uºor, deoarece mii de oameni
se aflau în miºcare, aglomerând deja
potecuþa care duce spre luminiºul
poieniþei, acolo unde dintotdeauna,
în aceastã perioadã a anului, se tra-
naformã în centrul distracþiei.

Autoritãþile au amenajatã o sce-
nã micuþã, tradiþionalã, unde rap-
sozi ai muziciii populare olteneºti
au cântat, aducând voia bunã în
rândul participanþilor. Tot acolo, s-
au instalat ºi comercianþii care au
adus gustãrile calde, mititei ºi frip-
turã, ºi dozatoarele cu bere rece.
Nu au lipsit nici dulciurile pregãti-
te pe loc: colacul unguresc copt
pe jar ºi presãrat cu nucã sau vata
pe bãþ cu diferite arome, la care,
evident, copiii au fãcut coadã.

 Într-un cuvânt, toatã lumea s-
a distrat, bucurându-se de aceas-
tã forfotã, dar ºi de o vreme deo-
sebit de frumoasã, cu soarele fil-
trându-ºi cãldura prin frunziºul
încã crud al pãdurii.

Rezervaþia de bujori,
protejatã impecabil

Dincolo de freamãtul care atra-
ge oamenii, sãrbãtoarea câmpe-
neascã din pãdurea de la Pleniþa are
ºi un farmec aparte, inegalabil.
Adevãratele vedete au fost, ºi de
aceastã datã, florile de bujor pe
care, gaþie unei excelente organi-
zãri, oamenii au putut sã le admire
în adevãrata lor splendoare. „Anul
acesta am demarat o acþiune de
protejare a bujorului românesc,
care se aflã într-o rezervaþie de
peste 50 de hectare. mãsurile de
ordine ºi de protejare a naturii au

fost dintre cele mai ferme. Dupã
cum vedeþi este o mare roºie care
pluteºte în aceastã minunatã poe-
niþã a Pleniþei”, ne-a mãrturisit pri-
marul Puiu Calafeteanu, care s-a
ocupat îndeaproape de organiza-
rea acestei sãrbãtori.

Au fost luate mãsuri de împrej-
muire cu benzi de protecþie ºi gar-
duri metalice a întregii rezervaþii de
bujori. Un numãr impresionant de
forþe de ordine, atât din Jandarme-
rie, cât ºi din Poliþie localã, pre-
cum ºi paza care deserveºte aceas-

tã zonã, s-au aflat la datorie, su-
praveghind locul, astfel cã zona a
fost foarte bine protejatã ºi nimeni
nu a mai intrat printre bujori. „Noi
am luat aceste mãsuri întrucât, în
anii precedenþi, se manifesau unii
cetãþeni prin a rupe aceºti bujori,
dar anul acesta, spre surprinderea
ºi mândria noastrã, a plenicenilor,
pânã la aceastã orã, nici un bujor
nu este rupt”, ne-a mai precizat
primarul localitãþii Pleniþa.

Într-adevãr, bujorii sãlbatici îºi
deschiseserã ieri, în cãldura zilei,
cupele sângerii pline de seminþe
galbene ºi puteau fi zãriþi cum îm-
boboceau, cu sutele ºi poate miile,

pe covorul verde al pãdurii de la
Pleniþa. Neatinºi de mânã de om,
aceste flori delicate cresc liber pre-
tutindeni, pânã departe în desiºul
copacilor, iar spectacol pe care fru-
museþea lor naturalã îl oferã tutror
privirilor este greu de egalat de orice
grãdinã amenajatã.

Spre bucuria ºi mulþumirea au-
toritãþilor, toþi oamenii au înþeles cã
bujorii deosebit de frumoºi nu tre-
buie cãlcaþi în picioare ºi distruºi,
ci ocrotiþi pentru a creºte ºi mai
mulþi, fiind unici în þarã.
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Peste 230 poliþiºti au participat,
în cursul zilei de sâmbãtã, dar ºi
în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã, la o razie de amploare
în judeþul Dolj prin care s-a
urmãrit asigurarea unui cli-
mat de ordine ºi siguranþã
publicã, prevenirea ºi com-
baterea faptelor ilegale, pre-
cum ºi a principalelor cau-
ze generatoare a accidente-
lor rutiere. Conform re-
prezentanþilor Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, efectivele de ordine
publicã au acþionat pentru
prevenirea ºi combaterea
faptelor antisociale ce se co-
mit, de regulã, în zona dis-
cotecilor, barurilor, night-

Reamintim cã, pe 1 octombrie 2016, în jurul orei 03.30,
în urma activitãþilor specifice desfãºurate în comun de I.P.J.
Dolj ºi I.P.J. Hunedoara, o echipã formatã din poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale Dolj ºi Secþiei 4
Poliþie Craiova a prins în flagrant doi tineri, în vârstã de 17
respectiv 19 ani, din Cãlan, judeþul Hunedoara, imediat dupã
ce sustrãseserã o autoutilitarã Iveco, cu care încercau sã
pãrãseascã municipiul Craiova. Oamenii legii au stabilit fap-
tul cã, o zi mai devreme, respectiv vineri, 30 septembrie
a.c., Claudiu Pãuceanu, de 19 ani ºi Cristian Bãlãbãneanu,
de 17 ani, ambii din Cãlan, au fost aduºi din oraºul Caranse-
beº în municipiul Craiova de Enok Jula, de 34 de ani, din
Carasebeº, cu scopul de a sustrage o autoutilitarã, asigurân-

Reprezentanþii Tribunalului Dolj anunþã cã, în te-
meiul art. 26 alin. 9 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraþiei publice locale
nr. 215/2001, precum ºi pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor
locali, marþi, 16 mai a.c., ora 13.00, la sediul instan-
þei, din Craiova, strada Brestei, nr. 12, în ºedinþã pu-
blicã, se va efectua tragerea la sorþi pentru desemna-
rea preºedinþilor ºi locþiitorilor Birourilor electorale
de circumscripþie Craiova ºi Iºalniþa. În urmã cu o
sãptãmânã, mai exact pe 9 mai a.c., în urma tragerii
la sorþi, preºedinte al Biroului Electroral Judeþean
(BEJ) Dolj a fost desemnatã judecãtor Denis Gabriela
Ghervase, iar judecãtor Marga Firu va fi locþiitor.

Se aleg preºedinþiiSe aleg preºedinþiiSe aleg preºedinþiiSe aleg preºedinþiiSe aleg preºedinþii
Birourilor Electorale deBirourilor Electorale deBirourilor Electorale deBirourilor Electorale deBirourilor Electorale de

Circumscripþie Craiova ºiCircumscripþie Craiova ºiCircumscripþie Craiova ºiCircumscripþie Craiova ºiCircumscripþie Craiova ºi
Iºalniþa la TIºalniþa la TIºalniþa la TIºalniþa la TIºalniþa la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Sentinþã definitivã în cazul grupãrii de hoþiSentinþã definitivã în cazul grupãrii de hoþiSentinþã definitivã în cazul grupãrii de hoþiSentinþã definitivã în cazul grupãrii de hoþiSentinþã definitivã în cazul grupãrii de hoþi
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Cei doi tineri din Cãlan ºi complicele lor, din
Oþelul Roºu, ajunºi dupã gratii pe 1 octombrie anul
trecut, pentru cã veniserã sã fure o autoutilitarã
din Craiova, au fost condamnaþi definitiv, vineri,
12 mai a.c.. Curtea de Apel Craiova a respins
apelurile inculpaþilor majori, condamnaþi la 2 ani ºi
4 luni, respectiv 4 ani de închisoare cu executare,
ºi a admis apelul inculpatului minor, reducându-i
pedeapsa de internare într-un centru de detenþie
pentru o perioadã de 2 ani, la asistare zilnicã timp
de 6 luni sub supraveghere. Cei trei au fost acuzaþi
de constituirea unui grup infracþional organizat în
vederea comiterii de furturi de autoturisme, fiind
prinºi cu o autoutilitarã furatã din Craiova, cu care
ar fi trebuit sã ajungã în judeþul Hunedoara, cel
mai probabil pentru a fi dezmembratã.

du-le instruirea ºi logistica necesare comiterii faptei, dupã
care a pãrãsit municipiul Craiova. „Cei doi tineri au identi-
ficat o autoutilitarã ºi, dupã ce au pãtruns în autovehicul,
prin spargerea geamului lateral, au instalat un dispozitiv
electronic cu ajutorul cãruia au pornit autoutilitara, iar
imediat dupã comiterea faptei au pornit cãtre ieºirea din
Craiova. Au fost însã identificaþi ºi blocaþi în trafic de po-
liþiºtii doljeni”, a precizat, la momentul respectiv, subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. În urma
activitãþilor de cooperare dintre IPJ Dolj, IPJ Hunedoara ºi
IPJ Caraº-Severin, Enok Jula a fost depistat în oraºul Oþelul
Roºu, fiind adus la Craiova. Toþi trei au fost reþinuþi de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru comi-
terea infracþiunilor de constituirea unui grup infracþional or-
ganizat, furt calificat, conducerea unui vehicul fãrã permis
de conducere ºi complicitate la infracþiunea de furt calificat,
iar o zi mai târziu au fost arestaþi preventiv.

Pe 24 octombrie 2016 cei trei au fost trimiºi în judecatã,
în stare de arest preventiv, iar pe 1 februarie a.c., magistraþii
Tribunalului Dolj au pronunþat sentinþa în dosar. Inculpaþii
au fost gãsiþi vinovaþi, Ionuþ Claudiu Pãuceanu primind o
pedeapsã de 2 ani ºi 4 luni închisoare, Emanoil Enok Jula –
4 ani închisoare, în timp ce faþã de Armando Cristian Bãlã-
bãneanu a fost dispusã mãsura educativã a internãrii într-un
centru de detenþie pe o perioadã de 2 ani. Inculpaþii au de-
clarat apel, soluþionat vineri, 12 mai a.c., la Curtea de Apel
Craiova. Instanþa a respins apelurile declarate de Pãuceanu
ºi Enok Jula ºi a admis apelul minorului, care a primit o
pedeapsã mai micã, respectiv asistare zilnicã sub suprave-
ghere timp de 6 luni: „Admite apelurile formulate de Par-
chet ºi inculpatul Bãlãbãneanu Armando Cristian. Respin-
ge apelurile formulate de inculpaþii Jula Emanoil Enok ºi
Pãuceanu Ionuþ, ca nefondate. Desfiinþeazã în parte sen-
tinþa în privinþa inculpatului Bãlãbãneanu Armando Cris-
tian, În baza art. 120 Cp Dispune luarea faþã de inculpatul
Bãlãbãneanu Armando Cristian a mãsurii educative a asis-
tãrii zilnice pe o duratã de 6 luni sub supravegherea Servi-
ciului de Probaþiune Hunedoara”, se aratã în hotãrârea in-
stanþei, care este definitivã. Inculpaþii majori, aflaþi în Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, vor rãmâne aici pânã
la ispãºirea pedepselor. 

Poliþiºtii au descins în barurilePoliþiºtii au descins în barurilePoliþiºtii au descins în barurilePoliþiºtii au descins în barurilePoliþiºtii au descins în barurile
ºi cluburile din judeþºi cluburile din judeþºi cluburile din judeþºi cluburile din judeþºi cluburile din judeþ

Sute de poliþiºti au fost angrenaþi, sâmbãtã,
ºi în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în mai
multe razii de amploare desfãºurate în tot ju-
deþul Dolj. Oamenii legii au acþionat atât în tra-
fic, fiind instituite 45 de filtre rutiere unde au
fost verificate peste 1000 de autovehicule, în
Craiova dar ºi pe principalele drumuri din ju-
deþ, însã au controlat ºi barurile, cluburile ºi

discotecile, pentru combaterea faptelor ilega-
le de orice naturã. Au fost constatate 12 fapte
de naturã penalã, s-au aplicat 298 de sancþiuni
contravenþionale de peste 117.000 lei, fiind
reþinute în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice 16
permise de conducere, dintre care 13 pentru
conducerea sub influenþa bãuturilor alcoolice.

cluburilor ºi altor localuri de ali-
mentaþie publicã, iar poliþiºtii ru-
tieri au desfãºurat activitãþi pentru

prevenirea accidentelor de circu-
laþie, precum ºi depistarea ºi sanc-
þionarea persoanelor aflate sub in-

fluenþa bãuturilor alcoolice.
Prezenþi la razie au fost ºi
poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigarea Crimi-
nalitãþii Economice care au
avut misiunea de a desfã-
ºura activitãþi de prevenire
ºi combatere a evaziunii
fiscale ºi a altor infracþiuni
specifice de naturã econo-
mico-financiarã. Pe linia
prevenirii infracþiunilor co-
mise cu violenþã, îndeosebi
în zonele frecventate de ti-
neri (discoteci, baruri,
night club-uri etc.) precum
ºi monitorizarea stãrilor

conflictuale au acþionat poliþiºtii de
investigaþii criminale, iar împreu-
nã cu efectivele de ordine publicã
au acþionat în vederea prevenirii ºi
combaterii infracþionalitãþii stradale
ºi a faptelor de cerºetorie în sco-
pul asigurãrii unui climat de sigu-
ranþã a cetãþenilor. În tot judeþul
Dolj au instiuite 45 filtre rutiere
unde au fost verificate peste 1000
de autovehicule. Oamenii legii au
efectuat verificãri ºi controale în
80 de baruri, astfel fiind legitimate
peste 1400 persoane, iar dintre
acestea peste 180 au fost contro-
late sumar de poliþiºti. „Ca urma-
re a activitãþilor desfãºurate au
fost constatate 12 fapte de naturã
penalã, situaþii în care poliþiºtii au

întocmit acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale, 11 dintre
acestea fiind vorba de infracþiuni
la regimul circulaþiei pe drumuri-
le publice. Poliþiºtii au aplicate
298 sancþiuni contravenþionale de
peste 117.000 lei, totodatã fiind
reþinute în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 16 per-
mise de conducere, dintre acestea
13 fiind reþinute pentru conduce-
rea sub influenþa bãuturilor alco-
olice. De asemenea, au fost retra-
se 8 certificate de înmatriculare ºi
un set de plãcuþe de înmatricula-
re”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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Locuitorii din Poiana Mare,
una dintre cele mai reprezentati-
ve comune ale Doljului, prin apor-
tul sãu agricol, dar ºi demogra-
fic, depãºind potrivit statisticilor
10.000 de persoane, ºi-au fãcut
timp, ieri, sã se bucure, în plinã
primãvarã, de parfumul inefabil
al pãdurii de salcâm. Mai ales cã,
în aceastã perioadã, înflorirea
debuteazã ºi va continua pânã la
sfârºitul lunii viitoare.

Soarele foarte prietenos cu lo-
calnicii le-a fost un aliat de nãdej-
de, ieri, în Pãdurea Ilaru, din co-
muna Poiana Mare. Mai ales cã,
dupã atâtea luni de muncã neîn-
treruptã, oamenii de aici, dar ºi cei
din satele apropiate s-au putut dis-
tra la un grãtar, cu bere rece ºi,
de ce nu, o plimbare în aer liber.
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Cu o istorie de peste trei decenii, deve-

nitã o adevãratã tradiþie în comuna Poiana
Mare, în organizarea Primãriei ºi a Con-
siliului Local Poiana Mare, Sãrbãtoarea
Salcâmului s-a derulat ieri, într-un cadru
feeric. Desfãºuratã în peisajul pitoresc ofe-
rit de Pãdurea Ilaru, din imediata apropiere
a comunei, mai precis într-o poianã încon-
juratã de salcâmi înfloriþi, manifestarea a

strâns mii de oameni ai locului, încã de la
primele ore ale dimineþii. Muzica popula-
rã, parcul de distracþii pentru copii ºi grã-
tarele sfârâinde au descreþit frunþile po-
ienarilor. Preþ de o zi, oamenii de aici au
uitat de grijile cotidiene ºi s-au bucurat,
realemente, o seninãtatea unei zile super-
be de primãvarã, împãnatã cu acorduri
muzicale ºi bunã-dispoziþie.

Totul a fost prilejuit de Sãrbãtoa-
rea Salcâmului, cunoscutã drept
„Floarea de salcâm”. O evadare
din rutina zilnicã, o uitare a griji-
lor ºi neliniºtilor, chiar ºi tempo-
rar, astfel încât miile de oameni
prezenþi, ieri, în Pãdurea Ilaru sã
se bucure din plin de o zi specia-
lã, de care se declarã mândri.

Veselie pentru toatã lumea
De muzica popularã au fost

„responsabili”, printre alþii, Cristi
Bãnãþeanu ºi Paula Butuºinã. Cu un
repertoriu bine ales, pe placul po-
ienarilor, artiºtii populari au reuºit
sã deschidã participanþilor apetitul
pentru bunã-dispoziþie.

De asemenea, copiii s-au bu-
curat de diversele oferte ale bo-
gatului parc de distracþii. ªi de

aceasta datã, organizator ºi amfi-
trion al petrecerii câmpeneºti a
fost primarul comunei Poiana
Mare, Marin Vintilã. Acesta s-a
arãtat încântat de faptul cã parti-
cipanþii s-au bucurat din plin de
programul oferit de organizatori,
precum ºi de întâlnirile cu priete-
nii, rudele ºi apropiatii!

Unul din evenimentele manifes-
tãrii, deosebit de gustat de public,
a fost cel al urcatului pe stâlpul
de lemn, înalt de circa 15 metri ºi
dat cu unsoare. Câºtigatorul din
acest an a fost Covaciu Iulian-Iri-
nel, cel care câºtigã, detaºat, în
ultimii ani, acestã competiþie.

Cea mai mare comunã
a Doljului

Cu cele trei sate ale sale: Poiana
Mare (8.991 locuitori), Tunarii Noi
(487 locuitori) ºi Tunarii Vechi
(1.262 locuitori), conform Recen-
sãmântului din 2011, comuna Po-
iana Mare este, demografic vor-
bind, cea mai mare comunã dol-
jeanã. Fenomenul de îmbãtrânire
nu este la cote ridicate, ca în mul-
te alte localitãþi din Dolj, pentru cã
aici tinerele familii au gândit cã este
mai potrivit sã-i facã un rost pe
vatra satelor din Poiana Mare, dru-
mul strãinãtãþii nefiind la fel de
atractiv în cazul poienarilor.

ªi în acest an, cel puþin 2.000-
2.500 de gospodãrii de aici deþin
suprafeþe mai mari sau mai mici,
în spaþii deschise sau protejate,
respectiv solarii. Localnicii culti-
vã legume timpurii – varzã albã,
roºii, castraveþi, ardei gras ºi iute,
vinete. Aºa se face cã, familii în-

tregi lucreazã în legumiculturã,
aici, în Poiana Mare, ºi duc pe mai
departe o tradiþie bine împãmân-
tenitã. Ca o noutate, în aceste zile,
poienarii pregãtesc scoaterea pe
piaþã a tomatelor, cultivate în spaþii
protejate, pentru care statul ro-
mân s-a angajat cã va acorda o
subvenþie de 3.000 de euro pe hec-
tarul cultivat. Un lucru lãudabil,
mai ales cã producãtorii din Poia-
na Mare ºi-au cam luat orice spe-
ranþã de la implicarea autoritãþilor
de resort în spijinirea activitãþilor
legumicole.

Cã la Poiana Mare se munceºte
fãrã preget, din zorii zilei ºi pânã la
venirea întunericului, ne-am con-
vins cu toþii. Cã legumelor celor
de aici ajung prin cele mai diverse
colþuri ale României este tot o altã
certitudine. În baza acestor argu-
mente, Poiana Mare, an de an, îºi
pãstreazã ºi dezvoltã reputaþia de
a fi unul dintre cele mai mari bazi-
ne legumicole din Dolj, dacã nu,
chiar din þarã.

Marele Cartier al Armatei
Române, în 1877,
la Poiana Mare

Despre aceastã localitate plinã
de vitalitate, mai trebuie amintit cã,

a gãzduit Marele Cartier al Arma-
tei Romane, în cadrul Rãzboiului
de Independenþã de la 1877 – 1878,
însuºi Carol I, Regele României
având, aici, biroul de lucru. Aºa-
dar, o altã filã de istorie, care nu ar
trebuie datã uitãrii cu prea multã
uºurinþã, mai ales ca, în urmã cu
câteva zile, mai precis la 9 mai a.c.,
þara noastrã a aniversat o triplã
sãrbãtoare, printre care ºi câºtiga-
rea Independenþei de Stat a þãrii
noastre în 1878.

În prezent, Poiana Mare se dez-
voltã graþie unui management de
calitate, aportul primarului Marin
Vintilã, de profesie inginer horti-
col fiind definitoriu. Obiectivele
sale pentru mandatul 2016-2020,
cel de-al treila consecutiv, au la
bazã accesãri de fonduri europene
pentru a finaliza proiectele „Apã po-
tabilã ºi canalizare” ºi „Poduri ºi
podeþe”. De asemenea, din aceeaºi
sursã financiarã se va dori sã se
înfiinþeze un Birou de consultanþã
pentru accesarea de fonduri euro-
pene, construirea de ºanþuri dalate
pe drumul naþional. Edilul are în
plan sã înfiinþeze un Serviciu de
salubritate în parteneriat public-
privat ºi construirea unei Clinici
medicale în centrul localitãþii.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Zilele acestea au fost execu-
tate patru lucrãri de apãrare îm-
potriva inundaþiilor. Angajaþii
ABA Jiu, prin Sistemul de Gos-
podãrire a Apelor au decolma-
tat albia pârâului Teslui, mal
drept, aval pod Mãnãstire Po-
pânzãleºti - apãrare biologicã,
ºi mal stâng (350 m +50 m).
Prin aceastã lucrare ce se aflã
în desfãºurare se urmãreºte
stoparea eroziunii de mal. De
asemenea, au fost efectuate lu-
crãri de întreþinere la diguri prin

În ultima sãptãmânã, în judeþul
Dolj, s-au înregistrat 58 de cazuri
de rujeolã. Numãrul total de îm-
bolnãviri a ajuns astfel, de la în-
ceputul epidemiei, la 406, iar cel
al deceselor la cinci.

La nivel naþional pânã în pre-
zent 5.728 persoane au fost di-
agnoscticate cu rujeolã, din care
25 de decese (8 în judeþul Timiº,
5 în judeþul Arad, 5 în judeþul
Dolj, 3 în judeþul Caraº Severin,
1 în judeþul Bihor, 1 în judeþul
Cãlãraºi, 1 în judeþul Satu Mare
ºi 1 în Bucureºti). S-au înregis-
trat cazuri de rujeolã în 39 de
judeþe.

58 de cazuri de rujeolã, înregistrate
într-o singurã sãptãmânã, în Dolj

Rujeola (pojarul) este o boalã
infecþioasã care adesea duce la
complicaþii. Din 4 persoane care
fac rujeolã 1 are nevoie de spitali-
zare. Pentru 1 din 1.000 de bol-
navi de rujeolã (pojar), boala este
mortalã. . Imunitatea împotriva in-
fecþiei rujeolice se dobândeºte fie
prin trecerea prin infecþie, fie prin
vaccinare. Boala se manifestã prin
febrã înaltã, conjunctivitã (aspect
de „copil plâns”), rinoree, tuse,
erupþie (pete catifelate roze pe
faþã, ulterior trunchi ºi membre)-
.Vaccinul împotriva rujeolei (po-
jarului) protejeazã copiii împotri-
va acestei boli, însã România se

confruntã de câteva luni cu o cri-
zã a vaccinurilor necesare pentru
a preveni boala ºi a pune capãt
epidemiei declanºatã anul trecut.

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, a declarat, vineri, la finalul
întâlnirii de la Guvern pe care a
avut-o cu premierul Sorin Grin-
deanu ºi cu reprezentanþi ai medi-
cilor ºi societãþii civile, cã s-a sem-
nat contractul pentru achiziþiona-
rea a 109.000 de doze de vaccin
ROR, iar cele 10.000 de doze care
urmau sã ajungã în Uniunea Eu-
ropeanã ºi au fost blocate vor
ajunge la medicii de familie sãptã-
mâna aceasta.

Lucrãri de apãrare împotrivaLucrãri de apãrare împotrivaLucrãri de apãrare împotrivaLucrãri de apãrare împotrivaLucrãri de apãrare împotriva
inundaþiilorinundaþiilorinundaþiilorinundaþiilorinundaþiilor, în Dolj, în Dolj, în Dolj, în Dolj, în Dolj

Pentru a evita, pe cât posibil, pericolul
apariþiei unor inundaþii, Administraþia Ba-
zinalã de Apã (ABA) Jiu, prin Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Dolj, efectueazã în

aceastã perioadã, cu utilajele din dotare,
o serie de lucrãri de regularizare ºi de-
colmatare a cursurilor de apã ce traver-
seazã judeþul Dolj.

curãþarea mecanicã pe râul Jiu,
în sectorul Beharca – Tatomi-
reºti ºi pe fluviul Dunãrea, sec-
tor Bechet – Zãval, lucrare ce
are drept scop întreþinerea co-
vorului vegetal. Lucrãri de apã-
rare s-au desfãºurat ºi pe malul
stâng al pârâului Plosca, sat
Amãrãºt i ,  comuna Fãrcaºu,
aval baraj la 100 metri lineari,
pe o lungime de 44 m. Un alt
obiectiv a fost decolmatarea ºi
reprofilarea albiei pârâului Raz-
nic, aval platforma gaze, pe raza

localitãþii Predeºti pe o lungime
de 1.500 m.

Starea tehnicã a construcþiilor
hidrotehnice este monitorizatã

permanent
 De asemenea, formaþiile de

lucru au desfãºurat sãptãmâna
aceasta ºi diferite activitãþi de
întreþinere cum ar fi curãþarea
terenului de iarbã ºi buruieni,
cosire manualã ºi mecanizatã,
igienizare manual. Acestea au

fost executate pe sectoarele  dig
mal drept, râu Jiu, amonte ba-
raj Iºalniþa ºi tronson  Podari –
Þuglui; regularizare pârâu Vlas-
ca la Lãcriþa; dig pârâu Baboia;
dig pârâu Terpeziþa; barajele
Fântânele, Cornu ºi Caraula; dig
fluviu Dunãre.

Acumularea Iºalniþa aflatã
în administrarea Sistemului de
Gospodãr i re  a  Apelor  Dol j
funcþioneazã conform “Regu-
lamentului de exploatare al
acumulãrii”.

Starea tehnicã a construcþii-
lor hidrotehnice cu rol de apã-
rare este monitorizatã perma-
nent, asigurându-se exploatarea
acestora la parametri optimi ºi
în deplinã siguranþã.
Lucrãri de decolmatare pe

râul Motru
Totodatã, la nivelul judeþului

Gorj, unde au cãzut cantitãþi în-
semnate de precipitaþii, perso-
nalul de specialitate a SGA Gorj
monitorizeazã în teren cursuri-
le de apã urmãrind evoluþia ni-
velurilor, toate cursurile de apã
fiind sub cotele de apãrare.

Formaþia de lucru Gilort for-
matã din 10 agenþi hidrometrici
acþioneazã în continuare pe cur-
surile de apã de pe raza locali-
tãþilor Bengeºti Ciocadia, Bum-

beºti-Piþic, pentru deblocarea
capetelor de poduri.

Utilajele din dotarea Sistemu-
lui de Gospodãrire a Apelor Gorj
lucreazã pe râul Blahniþa, Mo-
tru ºi Jilþ, pentru regularizarea
albiilor ºi pot fi puse la dispozi-
þie, la solicitarea primãriilor.

La nivelul primãriei Roºia de
Amaradia s-a intervenit cu un
utilaj greu ºi personalul SVSU
pentru curãþarea ºanþurilor de
scurgere stradale. În perioada
8–12 mai a.c, Sistemul de Gos-
podãrire a  Apelor Gorj a  exe-
cutat lucrãri de decolmatare râu
Motru la Samarineºti, pârâu Jilþ
la Borãscu, zona Menþii din Dos
ºi pârâu Blahniþa la Sãcelu
(zona Blahniþa de Sus) pentru
punere în siguranþã a proprie-
tãþilor (case+anexe gospodã-
reºti) cetãþenilor riverani cur-
surilor de apã.

Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Gorj a intervenit pentru
degajarea secþiunilor de albie pe
râurile Ciocadia, Blahniþa la Sã-
celu, care au fost colmatate ca
urmare a inundaþiilor produse în
intervalul 5-8 mai a.c.

S-au inventariat punctele cri-
tice apãrute ca urmare a creº-
terilor de debite pe râuri, pen-
tru a lua mãsuri de remediere
în urmãtoarea perioadã.
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Sute de elevi ºi studenþi au par-
ticipat, vineri searã, la “Noaptea
albã a experimentului ºtiinþific”,
eveniment organizat de Universi-
tatea din Craiova în scopul de a-i
atrage pe tineri spre ºtiinþã prin in-
termediul unor experimente dis-
tractive ºi prezentãri interactive.
Prin experimente distractive ºi pre-
zentãri interactive care au reunit
inspiraþia ºi creativitatea cu rigoa-
rea ºtiinþei, organizatorii ºi-au pro-
pus sã apropie publicul de ºtiinþã
ºi de cercetare, sã demonstreze cã
ºtiinþa poate fi spectaculoasã ºi
atractivã: analize microscopice,
autonomous Car, Scanare 3D cu
ajutorul Artec™ Eva 3D Scanner,
modul experimental care permite
producerea hidrogenului din apã cu
ajutorul unui electrolizor alimentat
de la un panou fotovoltaic, expe-
riemente lingvistice ºi comunica-
þionale, experiment studenþesc con-
cepere, realizarea ºi integrare mo-
nopost în competiþii, sistem elec-
tromecanic de reabilitare a mobili-
tãþii membrului superior, cerceta-
rea substituþiei osoase cu materia-
le biocompozite fabricate prin teh-
nici specifice metalurgiei pulberi-
lor, laseri, difracþii pe diverse ti-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vineri, 19 mai, “Zilele Fizicii” vor continua la Craiova. La ora 14.00,
în clãdirea central a Universitãþii din Craiova, Sala Albastrã, va avea
loc Festivitatea de absolvire pentru promopþia 2017. Manifestarea se
va deschide cu un curs festiv - “O punte între generaþii”, susþinut de
dr. Cristian ªarpe, Institutul de Fizicã, Universitatea Kassel din Ger-
mania. Un moment extreme de emoþionant va fi cel în care se va
transmite “Cheia succesului”. La final, se vor înmâna diplomele de
absolvire celor care pãrãsesc facultatea anul acesta.

 “Zilele Fizicii” continuã la Universitatea din Craiova:

„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 a organizat

vineri,  „Noaptea albã a experimentului
ºtiinþific”. Manifestarea s-a adresat tu-
turor celor care, indiferent de categoria
de vârstã, au dorit sã înþeleagã mai bine
lumea înconjurãtoare, sã o explice ºi sã
se bucure de farmecul ei. Evenimentul
face parte din calendarul manifestãrilor
aniversare organizate în anul 2017 sub

egida 70 de ani de învãþãmânt academic
– tradiþie, performanþã, viziune.  Oficie-
rea deschiderii acestui eveniment a fost
fãcutã în  Sala Albastrã, de cãtre rectorul
Universitãþii din Craiova, prof. univ. dr.
Cezar Ionuþ Spînu. Tot vineri a avut loc ºi
expunerea „Cucerirea spaþiului cosmic”
a prof. univ.dr. Dumitru Vulcanov, de la
Universitatea de Vest din Timiºoara.

puri de aperturi, interferenþã, re-
flexii, refracþii ºi dispersii pe diver-
se medii transparente ºi multe al-
tele. “Este un eveniment pe care l-
am organizat ºi în anii trecuþi, iar
anul acesta se desfãºoarã sub ge-
nericul ‘Noaptea albã a experimen-
tului ºtiinþific’. Prin acest eveni-
ment încercãm sã chemãm în ju-
rul universitãþii comunitatea loca-
lã, tinerii din zonã, pentru a-i atra-
ge spre studiul ºtiinþei, sã desco-
pere frumuseþea ºtiinþelor în gene-
ral. Iar evenimentul este încadrat
într-un context mai larg în care se
desfãºoarã o serie de concursuri
ºtiinþifice pentru elevii perfor-
manþi”, a spus prof.univ.dr Radu
Constantinescu, prorector al Uni-
versitãþii din Craiova.
Trei misiuni fundamentale

Sâmbãtã, ciclul de manifestãri
„Zilele fizicii la Universitatea din
Craiova” au continuat. Tot în Sala
Albastrã s-a desfãºurat ceremonia
de acordare a titlului Doctor Ho-
noris Causa a cercetãtorului dr.
Mihai Viºinescu de la IFIN Bucu-
reºti, urmatã de festivitatea de pre-
miere a câºtigãtorilor de la concur-
sului de fizicã adresat elevilor ºi

studenþilor, „Liviu Tãtar” precum
ºi festivitatea de premiere a câºti-
gãtorilor de la concursului de fizi-
cã adresat elevilor, PROFIZ. “Uni-
versitatea din Craiova ºi-a asumat
trei misiuni fundamentale: de for-
mare a viitorilor specialiºti cu stu-
dii superioare, de dezvoltare a
cunoaºterii avansate prin activitãþi
de cercetare ºi inovare, dar ºi de
promovare a educaþiei, culturii ºi
ºtiinþei la nivelul comunitãþii locale
ºi regionale. Vã invitãm sã desco-
periþi farmecul ºtiinþei prin experi-
enþe atractive, sã fiþi alãturi de noi
pentru a duce împreunã comuni-
tãþii inovaþie, mai multã civilizaþie
ºi mai mult confort”, a subliniat
rectorul Universitãþii din Craiova,
Cezar Ionuþ Spânu, vineri, în des-
chiderea manifestãrilor.
“Experimentul Eco”, atracþia
serii

Experimentul Eco a fost una
dintre atracþiile serii. Studenþii de
la Fizicã au aratãt cum vas ta so-
cietatea în viitor, atunci când se vor
înlocui energiile convenþionale po-
luante  cu alte energii moderne,
nepoluante. “În acest experiment
mi-am propus sã combin caracte-

risticile unui citric cu o le-
gumã  pentru a analiza ºi
modela douã tipuri de ca-
racteristici electrice care
pot fi implementate în niºte
acumulatori bio, acumula-
tori care ar putea fi con-
struiþi din aceste tipuri de
legume sau fructe. Citricul
este uºor oxidant, acidul
care descompune, în pre-
zenþa celor doi electrozi
oxideazã foarte rapid elec-
trodul, însã amidonul din
cartof este puþin mai stabil
din punct de vedere chimic,
chiar dacã pila electricã în
cartof, în acest montaj, nu
este atât de puternicã, pre-
cum acest citric. Circuitul
funcþioneazã, reprezintã o
nano-staþie electricã, ener-
gia solarã este eco, de la
steaua noastrã care ne dã
viaþã, este acumulatã în
aceºti acumulatori prin in-
termediul unui panou foto-
voltaic care trimite energia
prin fire conductoare, se
comportã ca niºte baterii ºi
alimenteazã cu energie con-
sumatorii”, a detaliat  Mi-
hai Stoicescu, asistent de
cercetare la Universitatea
din Craiova. Cei mici au fost
atraºi de combinarea în pa-
har a sucurilor cu gheaþã
carbonicã care în interacþi-
une produc erupþii de gaze.
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Maestrul Gabriel Bratu ºi prietenii luiMaestrul Gabriel Bratu ºi prietenii luiMaestrul Gabriel Bratu ºi prietenii luiMaestrul Gabriel Bratu ºi prietenii luiMaestrul Gabriel Bratu ºi prietenii lui
MIRCEA CANÞÃR

Artistul plastic Gabriel Bratu ºi-a dat în-
tâlnire, sâmbãtã, cu prietenii lui, la Muzeul
de Artã din Craiova, un rendez-vous prile-
juit de lansarea unei monografii sub semnã-
tura lui Dodo Niþã. Neîncãpãtor s-a dovedit
salonul somptuosului monument istoric al
Craiovei ºi detaliul nu putea scãpa ochiului
versat de arhitect al lui Emilian ªtefârþã, di-
rectorul Muzeului de Artã. Acesta, în alocu-
þiunea sa, inspiratã ca substanþã, întrebân-
du-se retoric cum poate un caricaturist, fie
el ºi de anvergurã, recunoscut în rândul va-
lorilor internaþionale, sã aibã atâþia prie-
teni. Prezent în albumul „Caricaturiºti ro-
mâni”, editat la Moscova, alãturi de Nell
Cobar, Benedict Gãnescu, Cik, Titi Negrea,
Matty Aslan ºi alþii, cel care i-a avut prieteni
trainici pe Adrian Petringenaru, Sabin Bãla-
ºa, Amza Pellea, Petre Dragu, „Sebi” Do-
mozinã, Florin Rogneanu ºi a expus lucrãri
la peste 120 de expoziþii internaþionale, 250
de saloane naþionale, cu peste 25 de expozi-
þii personale, la Craiova sau în þarã, dar ºi
peste hotare (Aalborg - Danemarca ºi To-
ronto - Canda), prezent fiind ºi în „The Car-
toon and Olimpic Book”, la Londra, „Who’s
who” ºi albumul „Caricaturiºti români ai se-
colului 20”, maestrul Gabriel Bratu con-

În mai puþin de o sãptãmânã (22-23 mai),
va avea loc înscrierea pentru susþinerea pro-
belor de aptitudini, pentru admiterea în anul
ºcolar 2017/2018, în clasa a IX-a, la profiluri-
le pedagogic, sportiv, muzicã, arte vizuale, te-
ologic. Au fost stabilite ºi centrele : Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” din
Craiova – profil pedagogic – învãþãtor-educa-
toare pentru Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan”; Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” din Craiova – scrimã, vo-
lei, fotbal, handbal, baschet, tenis de masã:
„Petrache Triºcu” – scrimã, atletism; Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu” (volei); Liceul
Tehnologic Auto din Craiova (fotbal); Colegiul
Tehnic Energetic din Craiova (fotbal, handbal,
baschet, tenis de masã); Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu” din Craiova  (muzicã ºi arte vi-
zuale), pentru aceeaºi instituþie; Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”
din Craiova (teologie ortodoxã); Liceul Ad-
ventist din Craiova (teologie adventistã). Se-
cretariatele unitãþilor de învãþãmânt comple-
teazã, cu datele personale ale candidatului, ane-
xele fiºelor de înscriere ale absolvenþilor de
clasa a VIII-a, care doresc sã participe la pro-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, în
conformitate cu coordonatele impuse de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale, va dezvolta, în
zilele de 29-31 mai, în întreg judeþul, mai
multe acþiuni prin care elevii, începând din
ciclul primar ºi pânã la cel liceal sã fie atraºi
de sport. Au fost transmise în teritoriu ce-
rinþele, profesorii de educaþie fizicã ºi sport
urmând sã stabileascã întreg programul, unul
care trebuie notificat ISJ Dolj. Prin aceste
concursuri se încearcã descoperirea talen-
telor, cu atât mai mult cu cât, la unele spor-
turi (volei, handbal), competiþiile sunt desti-
nate exclusiv elevilor din cls. I – a-IV-a.

Copiii din clasele mici au
competiþii numai pentru ei

Ciclul primar are, poate pentru prima datã,
destinate competiþii numai pe acest segment,
la sporturi de echipã, unele în care deprin-

stituie un reper al culturii craiovene. Asta e
o certitudine. ªi nu doar dintr-o curtoazie
de circumstanþã, cei care au exprimat câte
un laudatio, fãrã hiperbolizãri impudice, au
spus ce trebuia spus. Cu decenþã. Cu o ru-
bricã perenã, de maximã longevitate la coti-
dianul „Înainte”, continuatã apoi la „Cuvân-
tul Libertãþii”, Gabriel Bratu, cel care a tãi-
fãsuit cu Maria Tãnase la Debarcaderul din
Parcul „Romanescu”, ºi cu Fãrãmiþã Lam-
bru, cu Ioana Radu, cu Tudor Arghezi, Mi-
hai Drumeº, între alþii, ºi a participat activ
ºi afectiv la înscãunarea lui Amza Pellea ca
director la „Naþionalul” din Bãnie, reprezin-
tã o paginã, dacã nu mai multe, a istoriei
recente ºi a actuale a Craiovei. Dotat cu
harul povestirii, spune toate acestea ºi mul-
te altele, fãrã nicio încercare de cosmetiza-
re a realitãþii, în discuþia avutã ºi consemna-
tã de Dodo Niþã. „Gabriel Bratu - o mono-
grafie” (Ed. Aius) este o carte reuºitã, de-
spre un reper, cum spuneam, al culturii cra-
iovene. Grafician de real talent, bonom ºi
cult, cu memorie fabuloasã, a trãit multe
episoade picante ale urbei, pe care nu le-a
lãsat netratate ºi monumentale rãmân liniile
ºi proporþiile desenului cu textul „Cu bursa
ta ºi pensia mea”. Ce nu se purta deunãzi,

în plan moral, e valabil azi. ªi nu doar la noi.
În Craiova de ieri, dar ºi de azi, mesajul ope-
rei sale a fost mereu acelaºi: zâmbetul sau
râsul. ªi uneori tristeþea pasagerã. În mo-
nografia dedicatã lui Gabriel Bratu, maes-
trul liniei acide, dar ºi al proporþiilor cumpã-
nite, purcede, sub genericul „Peniþe de aur”,
la o istorie sentimentalã a caricaturii româ-
neºti în propria viziune. ªi o face cu deplinã
generozitate. Grafician ºi apoi secretar ge-
neral de redacþie la editura „Scrisul româ-
nesc”, în anii de glorie, ani buni profesor la
ªcoala de Artã „Cornetti”, apoi expert la Casa
Creaþiei Populare Dolj, colaborator la revis-
te de culturã, prieten bun cu Barbu Boho-
reanu, o enciclopedie a Craiovei, Gabriel
Bratu a oferit celor prezenþi un rendez-vous
agreabil. A vorbit puþin. S-a convins, dacã
mai era nevoie, de fidelitatea prietenilor sãi. A
primit o plachetã, ca ºi în alte dãþi, din parte
preºedintelui Consiliului Judeþean, Ion Prio-
teasa. Ferindu-ne de exagerãri am putea spune
cã aidoma unui stejar multisecular, emblema-
tic, din Grãdina Botanicã, pe Gabriel Bratu
nu-l poþi privi decât cu emoþie. Pentru empa-
tia pe care a a avut-o cu concitadinii lui. ªi-a
iubit mereu, inalterabil, Craiova. ªi am spu-
ne, chiar pilduitor.

S-au definitivat centrele pentru susþinerea probelor
vocaþionale ºi pentru învãþãmântul bilingv

Este stabilit programul de ºcolarizare pentru 2017/2018, cu tot ceea ce þine de acesta,
pentru învãþãmântul liceal. Va urma examenul de Evaluare Naþionalã, pentru elevii anului

terminal din învãþãmântul gimnazial, pe baza notelor obþinute de cãtre elevi, coroborate
cu media din clasele V-VIII, având loc admiterea în ciclul liceal. Primii intraþi  în procedu-
ra de examinare vor fi tinerii care opteazã pentru cariere vocaþionale – pedagogic, sportiv,
muzicã, arte vizuale, teologic. Au fost stabilite, în acest sens, centrele unde se vor desfãºu-
ra probele preliminarii – de aptitudini. Pentru copiii care opteazã pentru modul de predare

bilingv a fost statutat, de asemenea, un calendar, conform legislaþiei în vigoare.

bele de aptitudini sau la cele de ve-
rificare a cunoºtinþelor de limba
modernã. Anexele se elibereazã so-
licitanþilor în perioada 18-19 mai,
pentru a le permite înscrierea.

Calendar ºi metodologie
pentru învãþãmântul bilingv

Candidaþii care opteazã pentru
clasele cu predare în mod bilingv
se vor înscrie la Colegiul „ªte-
fan Odobleja” din Craiova, în
perioada 22-23 mai, probele de
verificare urmând sã fie susþinute

dupã cum urmeazã: 24 mai – Limba englezã,
25 mai – Limba francezã, 26 mai – Limba spa-
niolã ºi Limba germanã. Pentru aceºtia sunt
pregãtite mai multe facilitãþi. Astfel, în confor-
mitate cu legislaþia în vigoare candidaþii care
promoveazã, pe parcursul învãþãmântului gim-
nazial, examene cu recunoaºtere internaþiona-
lã pentru certificarea competenþelor lingvisti-
ce în limbi strãine, pot solicita recunoaºterea
ºi echivalarea rezultatelor obþinute la aceste
examene cu proba de verificare a cunoºtinþe-
lor de limba modernã pentru admiterea în cls.
a IX-a cu program bilingv de predare a unei
limbi moderne de circulaþie internaþionalã. Re-
cunoaºterea ºi echivalarea rezultatelor obþinu-
te la aceste examene se fac la cerere, dacã
certificatul obþinut este corespunzãtor Cadru-
lui European Comun de Referinþã pentru Limbi.
Candidaþii cãrora li se recunosc ºi li se echiva-
leazã rezultatele obþinutela examene cu recu-
noaºtere internaþionalã pentru certificarea com-
petenþelor lingvistice în limbi strãine, primesc
nota 10,00 la proba de verificare a cunoºtinþe-
lor de limbã modernã pentru admiterea în cls.
a IX-a cu program bilingv de predare.

CRISTI PÃTRU

În ultimii ani, sportul românesc este în cãdere, iar performanþele obþinute la
marile competiþii internaþionale apar din ce în ce mai rar. Competiþiile ºcolare, de
acolo de unde se aleg viitorii performeri, au fost într-un adevãrat colaps, dar, de o
perioadã încoace, se întrezãreºte o oarecare revigorare. În lipsa unei strategii
naþionale pentru dezvoltarea sportului ºi, componentã importantã a procesului,
educaþia fizicã, inspectoratele ºcolare judeþene au început sã dezvolte, în ultimul
timp, strategia de atragere a copiilor, cu acceptul legal al Ministerului Educaþiei
Naþionale. Astfel, la sfãrºitul acestei luni, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj va
desfãºura mai multe competiþii în care sunt atraºi tinerii.

derea poate veni ceva mai târziu. Este vorba
despre minihandbal, întrecerea urmând sã
aibã loc la Centrul Multifuncþional din Cra-
iova, pe 29 mai, de la ora 13:00, ºi de mini-
volei, care se va desfãºura tot la Centrul Mul-
tifuncþional, dar pe 31 mai, de la ora 10:00.
Ciclul liceal are competiþia sa aparte – Bas-
chet 3x3, la Colegiul Naþional „Carol I”, pe
31 mai, începând cu ora 10:00. Disciplinele
la care vor participa toþii elevii, din întreg
sistemul educaþional sunt „Dansul sportiv”
(cu subdiviziunile – „modern”, „de carac-
ter”, „tematic”, „contemporan”, „street dan-
ce”, „sportiv”, „popular”, „majorete”), în
Parcul „Nicolae Romanescu” – Teatrul de
Varã, pe 30 mai, ora 12:00,  ºi „Gimnastica
Sportivã” (Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”,
31 mai, ora 10:45), bineînþeles pe categorii
de vârstã. La ultima disciplinã este demn de
remarcat cã se au în vedere ºi exerciþii de

educaþie fizicã, de la ele-
mente statice cu caracter
de mobilitate, acrobatice
staice de echilibru pânã la
cele dinamice (rulãri, ros-
togoliri, rãsturnãri, în-
dreptãri, salturi) , copiii
din ciclul primar partici-
pând doar la sol. Profe-
sorii de educaþie fizicã ºi
sport din judeþ au la dis-
poziþie întregul regula-
ment al competiþiilor, pe
fiecare disciplinã, rãmâ-
nându-le numai sã-l popu-
larizeze ºi sã facã înscrie-
rile elevilor.
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Preºedintele-ales al
Franþei, Emmanuel Ma-
cron, a fost învestit ieri în
funcþie, devenind astfel cel
de-al 25-lea ºef de stat ºi
cel mai tânãr preºedinte al
Republicii franceze. Cere-
monia s-a desfãºurat la
Palatul Elysee. Potrivit pro-
tocolului consacrat, cu re-
gulile lui stricte, Emmanu-
el Macron a fost primit de
Francois Hollande pe un
covor roºu, lung de 60 de
metri, apoi, cei doi au mers
în buncãrul Palatului Ely-
see acolo unde se aflã cen-
trul militar de comandã,
locul de unde preºedintele
francez poate lansa un atac
nuclear. Francois Hollande
a pãrãsit Palatul Élysée
dupã un mandat de cinci
ani marcat de cote scãzute de popularitate,
tragedia atentatelor ºi eºecul în lupta îm-
potriva ºomajului. Nu înainte de a-i strânge
mâna lui Emmanuel Macron. Preºedintele-
ales al Franþei a depus apoi jurãmântul.
Acesta a venit însoþit la ceremonie însoþit
de soþia sa, Brigitte. Europa ºi lumea în-
treagã au nevoie mai mult decât oricând de
Franþa, a declarat noul preºedinte francez
Emmanuel Macron în primul sãu discurs
ca ºef de stat, adãugând cã va restaura
poziþia în plan global a Franþei. “Lumea are
nevoie de ceea ce francezii au predicat
mereu. De mai multe decenii Franþa s-a
îndoit de ea însãºi”, a declarat cel de-al 25-
lea ºi cel mai tânãr preºedinte al Republicii
franceze. “Mandatul meu le va da france-
zilor înapoi încrederea sã creadã în ei”, a
mai afirmat Macron, care a adãugat cã va
convinge lumea cã “puterea Franþei nu este
în declin, ci este este calea sã renascã”.
“Franþa este puternicã doar dacã este
prosperã. Franþa este un model pentru lume

Boris Johnson, ministrul britanic
de Externe: Uniunea Europeanã
ar putea sã aibã de plãtit Marii Britanii
pentru Brexit

Uniunea Europeanã ar putea ajunge
sã plãteascã Marii Britanii pentru
Brexit, întrucât Regatul Unit a contri-
buit la multe proiecte europene, a
declarat Boris Johnson, ministrul
britanic de Externe, care a acuzat UE cã
vrea sã stoarcã Londra de bani, infor-
meazã cotidianul The Telegraph. În
primul interviu major al campaniei
electorale, Boris Johnson a afirmat cã
existã “argumente foarte bune” pentru
opþiunea ca Marea Britanie sã cearã
banii înapoi de la UE pentru o serie de
proiecte europene la care þara a partici-
pat în perioada cât a fost membrã a
Blocului comunitar. Oficialul britanic a
mai sugerat cã liderii europeni încearcã
sã “stoarcã bani” de la Marea Britanie,
fãcând referire relatãri potrivit cãrora
UE ve cere Marii Britanii sã achite
obligaþii curente de 100 de miliarde de
euro în momentul ieºirii din Uniunea
Europeanã.

James Comey nu este preocupat
de “nicio înregistrare” a conversaþiilor
cu Donald Trump

Fostul director FBI James Comey a
declarat cã nu este preocupat de “nicio
înregistrare” a conversaþiilor sale cu
preºedintele SUA, Donald Trump,
afirmã surse citate de CNN. Donald
Trump l-a avertizat vineri pe James
Comey, directorul FBI demis marþi
searã, sã nu dezvãluie cumva presei
informaþii despre conversaþiile dintre ei,
vorbind despre posibile “înregistrãri”.
“Sã sperãm cã James Comey nu are
înregistrãri ale conversaþiilor noastre
pe care sã le ofere presei!”, a transmis
Donald Trump, vineri, via Twitter. Joi
searã, presedintele SUA a declarat cã
James Comey i-a dat asigurãri cã nu
este investigat în dosarul privind
ingerinþele Rusiei în campania electora-
lã prezidenþialã din anul 2016.

Coreea de Nord a efectuat un nou test
balistic. Racheta s-a prãbuºit în mare

Coreea de Nord a lansat, ieri, o
rachetã balisticã, proiectilul cãzând în
Marea de Est (Marea Japoniei), la o
distanþã de circa 700 de kilometri,
anunþã surse militare sud-coreene ºi
japoneze. Racheta a fost lansatã din
regiunea nord-coreeanã Kusong, situatã
la nord-est de oraºul Phenian, unde în
trecut au fost testate proiectile cu razã
medie de acþiune. Potrivit unor surse
nipone, racheta a zburat circa 30 de
minute, prãbuºindu-se în Marea de Est
(Marea Japoniei), la o distanþã de
aproximativ 700 de kilometri. Datã fiind
distanþa strãbãtutã de rachetã, testul
balistic pare sã fi fost un succes, au
declarat experþi sud-coreeni. Noul
preºedinte al Coreei de Sud, Moon Jae-
In, a convocat urgent o reuniune extraor-
dinarã a Consiliului pentru Siguranþã
Naþionalã pentru a discuta despre testul
balistic nord-coreean. La rândul sãu,
Japonia a condamnat vehement noul test
balistic nord-coreean. “Testele balistice
efectuate de Coreea de Nord reprezintã o
ameninþare gravã pentru þara noastrã ºi
o încãlcare clarã a rezoluþiilor ONU”, a
reacþionat premierul Shinzo Abe.
Regimul stalinist de la Phenian a
efectuat ºi pe 12 februarie un test
balistic, lansând o rachetã cu razã medie
de acþune de tip Pukguksong-2 (KN-15)
din aceeaºi zonã.

Mikko Hypponen, un oficial al firmei de
securitate ciberneticã F-Secure, a declarat
cã 130.000 de sisteme informatice din peste
o sutã de þãri au fost afectate de valul de
atacuri cibernetice, cele mai multe în Rusia
ºi India, unde sistemul de operare Windows
XP continuã sã fie popular. Hypponen a de-
clarat cã seria de atacuri pare sã reprezinte
“cea mai mare epidemie de ransomware din
istorie”. Microsoft a transmis cã situaþia este
“dureroasã” ºi va lua “toate mãsurile posibi-

Emmanuel Macron, învestit în funcþiaEmmanuel Macron, învestit în funcþiaEmmanuel Macron, învestit în funcþiaEmmanuel Macron, învestit în funcþiaEmmanuel Macron, învestit în funcþia
de cel de-al 25-lea preºedinte al Franþeide cel de-al 25-lea preºedinte al Franþeide cel de-al 25-lea preºedinte al Franþeide cel de-al 25-lea preºedinte al Franþeide cel de-al 25-lea preºedinte al Franþei

dacã este exemplarã” a completat noul pre-
ºedinte. “Întreaga lume va fi atentã la ceea
ce Franþa spune, pentru cã, împreunã, vom
trece de fricile ºi anxietãþile noastre”. “Îm-
preunã vom fi un exemplu de popor care
ºtie sã-ºi afirme valorile ºi principiile - ale
democraþiei ºi ale Republicii”, a continuat
Emmanuel Macron. Noul preºedinte al
Franþei s-a nãscut la 21 decembrie 1977,
în localitatea Amiens din nord-estul Fran-
þei. A urmat cursurile de Filozofie la Uni-
versitatea Paris Nanterre ºi are un masterat
în Afaceri publice de la Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Dupã absolvirea École
nationale d’administration (ENA) în 2004,
Macron începe sã lucreze în cadrul servi-
ciului de Inspecþie a Finanþelor, dupã un an
primind diploma de inspector. În 2008 re-
nunþã la serviciul public ºi se angajeazã la
instituþia financiarã Rothschild & Cie Ban-
que. Macron a intrat în politicã în anul 2012,
atunci când a ocupat postul de consilier al
preºedintelui Francois Hollande. Ulterior,

între 2014 ºi 2016, a fost mi-
nistru al Economiei. În 2016,
el demisionezã din funcþia de
ministru ºi anunþã cã va can-
dida la preºedinþia Franþei. Pe
6 aprilie în acelaºi an, Macron
înfiinþeazã miºcarea, En Mar-
che! Pe 7 mai 2017, Emma-
nuel Macron câºtigã alegerile
prezidenþiale din Franþa în faþa
lui Marine Le Pen, candidata
formaþiunii populiste Frontul
Naþional.

Omagiu
predecesorilor sãi

Emmanuel Macron a adus,
în alocuþiunea, sa un omagiu
predecesorilor sãi, insistând pe
rolul Franþei în lume. „Avem
nevoie de o Europã mai efica-
ce, mai democratã, mai politi-
cã”. Ceremonia s-a continuat

în grãdinile Elysee, în timp ce 21 de salve
de tun, pe esplanada Invalizilor, pe celãlalt
mal al Senei, se fãceau auzite. Dispoziti-
vul de securitate special instituit a mobili-
zat 1.500 de poliþiºti ºi jandarmi, iar cir-
culaþia autovehiculelor a fost interzisã în
jurul orei 10:45, într-un  un larg perime-
tru, cuprins între Champs Elysee, Arcul
de Trumf ºi Palatul Elysee. În cartea de
aur a scris „Je serai toujours a vos co-
tes au service de la France et de notre
peuple”. În marja festivitãþilor au fost afla-
te câteva nume din echipa noului preºe-
dinte: Alexis Kohler, fost director de cabi-
net la Bercy, va fi secretarul general al
palatului Elysee; fostul prefect al regiunii
Ile de France, Patrick Strzoda, a fost nu-
mit director de cabinet; Philippe Etienne,
ambasador, va ocupa postul de consilier di-
plomatic; Ismael Emelien, strategul campa-
niei prezidenþiale, va fi consilier special.
Anunþarea numelui noului prim-ministru ar
putea fi fãcutã astãzi, fãrã a fi o certitudine.

130.000 de sisteme informatice din peste 100
de þãri, afectate de atacurile cibernetice

le pentru a proteja clien-
þii noºtri”. Gigantul a tre-
cut la oferirea de actua-
lizãri de securitate “pen-
tru toþi clienþii care fo-
losesc platforme Win-
dows”, inclusiv siste-
mele de operare Win-
dows XP, Windows 8 ºi
Windows Server 2003,
informeazã agenþia de
ºtiri AFP. Firma de se-
curitate informaticã Sy-
mantec a comunicat cã
majoritatea sistemelor
afectate sunt în Europa,
iar atacurile par sã fi fost

aleatorii. Virusul s-a rãspândit prin interme-
diul reþelelor locale, “fãrã acþiunea utilizato-
rilor, exploatând o vulnerabilitate cunoscutã
a Microsoft Windows”. Kaspersky Labs a
anunþat cã Rusia se aflã pe primul loc în rân-
dul þãrilor afectate de virusul informatic Wan-
naCry, aici fiind semnalate peste 70% din
atacuri, în timp ce România se aflã pe locul
nouã, la micã distanþã de China, fiind a doua
cea mai afectatã þarã din Uniunea Europea-
nã, dupã Luxemburg. Virusul de tip malwa-

re folosit în valul de atacuri informatice care
a afectat recent zeci de þãri a fost lansat în
luna aprilie de un grup de hackeri intitulat
Shadow Brokers, care susþine cã descope-
rit o breºã de securitate menþionatã în docu-
mentele NSA dezvãluite de WikiLeaks, po-
trivit Kaspersky. Cu mult înainte de atac, fir-
mele de securitate ciberneticã au tras un sem-
nal de alarmã în legãturã cu nivelul inadec-
vatã de securitate a sistemelor informatice
folosite de multe instituþii ºi companii din
întreaga lume. Instituþii precum Serviciul
Naþional Medical din Marea Britanie conti-
nuã sã foloseascã Windows XP, un sistem
de operare pentru care Microsoft nu mai
oferã suport din anul 2014. Atacurile au fost
lansate cu virus informatic care blocheazã
computerele ºi solicitã plãþi pentru debloca-
re în moneda virtualã Bitcoin. Experþii în teh-
nologie informaþionalã încearcã sã afle dacã
atacurile au fost lansate de un singur grup
de hackeri. Valul de atacuri cibernetice a
afectat Serviciul Naþional Medical din Ma-
rea Britanie, Ministerul rus de Interne, com-
pania spaniolã de telecomunicaþii Telefoni-
ca, firma americanã de curierat FedEx, gru-
pul francez Renault ºi alte sute de companii
ºi instituþii din întreaga lume.
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Strada Cloverfield 10

Se difuzeazã la HBO, ora  23:30

Michelle lasã totul în urmã -
casã, iubit, inel de logodnã.
Însã, curând, dupã un accident
pe ºosea, se trezeºte într-un
buncãr subteran unde Howard
(John Goodman) o informeazã
cã a supravieþuit unui atac
chimic, ºi cã singurii alþi supra-
vieþuitori sunt el ºi acolitul sãu,
Emmett (John Gallagher Jr.).
Totuºi, Howard este doar ex-
centric sau nebun? Este un
salvator sau un agresor?

Echipa de ºoc

Se difuzeazã la Pro Tv,

ora 20:30

Echipa de ºoc urmãreºte
isprãvile îndrãzneþe ale unei
echipe pitoreºti de foºti sol-
daþi din Forþele Speciale,
cãrora li se întinde o cursã
pentru o crimã nesãvârºitã de
ei. Devenind "proscriºi", se
folosesc de aptitudinile lor
unice pentru a încerca sã-ºi
spele numele ºi sã gãseascã
adevãratul vinovat.

Steve Jobs. Omul care
a schimbat lumea

Se difuzeazã la TVR 2,
ora  13:40

E nevoie de un singur om
pentru pornirea unei revolu-
þii. Steve Jobs. Omul care a
schimbat lumea este poves-
tea extraordinarã a lui Steve
Jobs (Ashton Kutcher),
inovatorul emblematic ºi
antreprenorul desãvârºit
care a fãcut imposibilul.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 15 mai - max: 22°C - min: 13°C

$
1 EURO ...........................4,5443 ............. 45443
1 lirã sterlinã................................5,3741....................53741

1 dolar SUA.......................4,1800........41800
1 g AUR (preþ în lei)........165,2077.....1652077

Cursul pieþei valutare din 15 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

LUNI - 15 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Între cer ºi mare (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Al 41- lea
1956, Rusia, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

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

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

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Gala Umorului (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:25 Pescar hoinar (R)

TVR 2

07:35 Eu, Earl ºi sfarsitul ei
09:20 Ajutorul lui Moº Crãciun
10:50 Doamna din apã
12:35 Marþianul
14:55 Campionii
16:25 Iubire ºi prietenie
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 Intervenþia
20:00 Cei rãmaºi
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Familia Hollar
23:30 Strada Cloverfield 10
01:15 Australia
04:00 Un tãrâm ciudat

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 Echipa de ºoc
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
22:45 Masterchef
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

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

07:30 Grace de Monaco
09:30 La bloc (R)
12:00 Nopþi albe în Seattle (R)
14:15 Titan A.E.
16:15 La bloc
18:30 Un semn invizibil
20:30 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea
23:00 Tentaþiile Jessicãi Stein
01:00 Moneyball: Arta de a

învinge (R)
03:30 Cine A.M.
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Insula iubirii

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:45 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

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

bine
20:30 Atentat la libertate
1998, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Atentat la libertate (R)
1998, SUA, Acþiune, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bataie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
23:30 Fight Night "KOnfruntarea

Campionilor"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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MIERCURI - 17 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

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

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

TVR 2

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

HBO

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

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

PRO TV

ACASÃ

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

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

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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

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

KANAL D

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

Comedie, Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

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

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

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

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

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

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

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

pions League (PREMIERA)
(10.05)

00:45 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

MARÞI - 16 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

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

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

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

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

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de

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

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

TVR 2

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

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Motivat sã ucidã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

PRO TV

ACASÃ

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

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

Trezirea la viaþã (R)
03:00 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
06:45 Glee: Concertul (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Dennis, pericol public
1993, SUA, Comedie, Familie
22:30 Xtra Night Show
01:00 Dennis, pericol public (R)
1993, SUA, Comedie, Familie
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Declaraþie de dragoste

(R)
1985, România, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

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

bine (R)
16:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,

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

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

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

Romantic, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 Cartierul Rosu de Bataie”,

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

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

SPORT.RO
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JOI - 18 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

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

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

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

TVR 2

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

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

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

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

HBO

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

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

PRO TV

ACASÃ

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

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

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

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

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

Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Atletico Madrid -
Real Madrid

21:00 Ora exactã în sport
(direct)

22:00 Fotbal UEFA Europa
League semifinal Lyon-Ajax

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

ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Americanii

SPORT.RO

VINERI - 19 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 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Poate nu ºtiai
13:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:00 Campionatele Europene

de Gimnasticã ritmicã
16:00 Poate nu ºtiai
16:15 Campionatele Europene

de Gimnasticã ritmicã
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul ºi extratereºtrii
1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Gala Umorului
23:10 Un alibi perfect
2014, Germania, Canada,

Crimã, Thriller
00:50 Poate nu ºtiai
01:10 Jandarmul ºi extratereºtrii

(R)
1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF
02:50 Poate nu ºtiai
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Un alibi perfect (R)
2014, Germania, Canada,

Crimã, Thriller
05:55 Imnul României

TVR 2

08:00 Planul lui Maggie
09:40 Doar o rãsuflare
10:50 Sunshine
12:35 De la 5 la 7
14:15 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
15:55 O zi perfectã
17:45 Filme ºi vedete
18:20 Planul lui Maggie
20:00 Quarry
21:00 Cãminul ororilor
22:35 Atac de Ziua Naþionalã
00:05 Labirintul: Încercãrile

focului
02:15 Pãdurea blestematã
03:50 Cãminul ororilor

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
00:00 Ceaþa
2005, SUA, Acþiune, Horror,

Thriller
02:00 Ce spun românii (R)
03:00 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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:45 Marea farsã (R)
14:15 Blestemul din Las Vegas

(R)
16:00 La bloc
18:15 Dansul inimii
20:30 Miracolul de la Sf. Ana
23:45 Bellamy
02:00 Miracolul de la Sf. Ana (R)
04:30 Cine A.M.
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Bona de la forþele speciale

2005, SUA, Acþiune, Comedie

22:30 iUmor (R)

01:30 Observator (R)

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 Amityville

2011, SUA, Horror

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 Liceenii Rock 'n' Roll (R)

1992, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 B.D. intrã în acþiune

1970, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Miss Litoral

1990, România, Comedie

22:30 Dosarele DNA

23:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:45 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

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

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

(reluare ora 10:45) (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

League (PREMIERA)
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Torino

(EXPLOZIV)
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 KICKBOXING “WelKOme

to Sibiu!”, Sebastian Ciobanu
vsTarik Khabez (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport
02:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
02:30 La bloc

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1. Informaþii generale: Denumi-

rea, codul fiscal, adresa, nr.de tele-
fon, fax ale autoritãþii contractante:
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bi-
bescu” Craiova, CF 12558974, Str. Dr.
Nicolae Ionescu Siseºti, Nr. 3, tel./
fax: 0251.426.553 / 0251.426.553. 2.
Informaþii generale privind obiectul
închirierii: 3 terenuri, având urmã-
toarele suprafeþe: terenul nr. 1 = 18,6
mp, terenul nr. 2 = 32 mp, terenul nr.
3 = 50 mp, situate în Craiova, curtea
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibes-
cu” Craiova, Str. Dr. Nicolae Iones-
cu Siseºti, Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553
/ 0251.426.553. 3. Informaþii privind
documentaþia de atribuire: 3.1. Do-
cumentaþia de atribuire se poate ri-
dica de la sediul Secretariatului
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Bibes-
cu” Craiova, Str.Dr.Nicolae Ionescu
Siseºti, Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553/
0251.426.553. 3.2. Costul unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire
este de 20Lei ºi va fi achitat nume-
rar la sediul ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Bibescu” Craiova. 3.3.
Data-limitã pentru solicitarea clari-
ficãrilor este 6 iunie 2017, ora 15.00.
4. Informaþii privind oferta: 4.1. Data-
limitã pentru depunerea ofertelor:
7 iunie 2017, ora 12.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Cra-
iova, Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553 /
0251.426.553, la secretariat. 4.3.
Nr.de exemplare în care se depu-
ne oferta: maxim o ofertã pentru
fiecare teren, conform instrucþiu-
nilor de elaborare a ofertei din ca-
drul documentaþiei de atribuire. 5.
Data ºi locul la care se va desfãºu-
ra ºedinþa publicã: 8 iunie 2017, ora
10.00, la sediul ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Bibescu” Craiova, stra-
da Dr.Nicolae Ionescu Siseºti, Nr.
3. 6. Data transmiterii anunþului
pentru publicare: 10 mai 2017.

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.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã cartier Catar-
giu, str. Tîrnava nr. 21.
Relaþii la telefon: 0756/
420.895.

Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american. Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, maga-
zie, teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni,judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Teren 3060 mp, Câr-
cea, str. Aeroportului,
deschidere 30 m la as-
falt, curent, apã, ca-
dastru. Telefon: 0767/
263.391.

MORÃRESCU COSMIN GA-
BRIEL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
„CONSTRUIRE CORP1- SEDIU FIR-
MÃ P+1, CORP 2- ATELIER REPARA-
ÞII ªI PRELUCRÃRI MECANICE PAR-
TER, BAZIN ETANª VIDANJABIL, ªI
ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi
amplasat în Comuna Cârcea, Aleea
2 Tehnicii, nr.2, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la  sediul Agenþiei pentru
Protecþia  Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr-1 , Craiova, zilnic între ore-
le 9-14 ºi la sediul Titularului din Co-
muna Cârcea, Aleea 2 Tehnicii, nr. 2,
judeþul Dolj. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1 Craiova.

PRIMÃRIA Cârcea. Nr.4111/
12.05.2017. Anunþ prealabil privind
afiºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea ad-
ministrativ-teritorialã Cârcea, din ju-
deþul Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 1,
2, 3 ºi 4 începând cu data de
17.05.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Comunei
Cârcea, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare nr.7/1996, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.
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Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie aragaz.
Telefon: 0785/688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã bolti-
tã – placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF- 2,6 nou- nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici).Te-
lefon: 0763/ 156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând loc de veci cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0741/186.100
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
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumu-
latori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuve-
le 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. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric
- 100 lei, bicicletã co-
pii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spã-
lat Alba-Lux - 100 lei,
expresor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã, bo-
binatoare electrica. Te-
lefon: 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 teracotã, 2 pi-
cioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 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.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 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, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþii doresc
doamnã pentru prietenie
cãsãtorie peste 50 ani.
Telefon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
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Tractorul Cetate a învins, sâmbãtã, în
deplasare, scor 3-1, echipa Viitorul Cârcea,
în derby-ul campionatului judeþean Dolj, într-
un meci din ultima etapã din turul play-off-
ului. Gazdele au deschis scorul în minutul
20 prin Huþã, dar Cetate a revenit dupã pau-
zã ºi a marcat prin Mandea (64, 82) ºi Sîrbu
(88). Pentru Viitorul Cârcea au evoluat: Dra-
gomir – Vozaru, Pitulice (22 Zamfir; 84 Dra-
gu), Balaban, Dicu, Buciuman, Huþã, Tran-
cã, Mirea, Bufteanu (66 Sîrmon), Gîrbiþã.
Antrenor: Ionuþ Þiclea. La Tractorul Cetate
au jucat: Ispir – Rãceanu (65 Nicola), Su-

Puºtii lui Papurã au impresionat din nouPuºtii lui Papurã au impresionat din nouPuºtii lui Papurã au impresionat din nouPuºtii lui Papurã au impresionat din nouPuºtii lui Papurã au impresionat din nou
Satelitul ªiinþei a învins la Aninoasa cu 3-2,

deºi a avut parte de un arbitraj indecent

Au marcat: Maican (6), Calofir (34)/ Tãtulea (32), Gunie (57, 61).
Stadion “Comunal” – Aninoasa. Spectatori: 200.
FC Aninoasa: Priseceanu – Marina, Neaga, Pahonþu, Cernea (33 ªte-

fan) – Cãlinescu, Enescu (58 Rusu), Dinu (58 Ene), Grigorescu – Maican,
Calofir. Antrenor: Cristian Bãlaºa.

Universitatea II Craiova: Costoaie – Vlãdoiu, C. Ion, Hodea, Borþa –
Enache – Frãsineanu (90 Trocan), Buzan, V. Constantin (72 Þoiu), Tãtu-
lea (85 Ionescu) – Gunie (89 Rodeanu). Antrenor: Corneliu Papurã.

Arbitru: Dorin Burloiu (Galaþi)
Cartonaºe roºii: Pahonþu (65)/ Buzan (38).

FC Aninoasa – Universitatea II Craiova 2-3

1. SCM Argeº Piteºti 26 21 5 0 69-14 66
2. Flacãra Moreni 26 11 8 7 39-27 41
3. FCM Alexandria 26 12 5 9 32-26 41
4. Atletic Bradu 26 12 5 9 48-43 41
5. FC Voluntari II 26 10 8 8 44-40 38
6. Sporting Roºiori 26 10 7 9 36-33 37
7. Concordia II 26 10 7 9 41-41 37
8. CS Mioveni II 26 10 7 9 39-37 37
9. Universitatea II 27 10 6 11 42-41 36
10. FCSB II Buc. 26 9 8 9 38-40 35
11. ACSO Filiaºi 26 8 10 8 35-32 34
12. FC Aninoasa 27 8 10 9 33-34 34
13. ACS ªirineasa 26 8 2 16 25-46 26
14. ACS Urban Titu 26 4 8 14 26-48 20
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  seria C3

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova a avut o sãptãmânã lumi-
natã, în care a surclasat ocupanta
locului secund, Flacãra Moreni, ºi
a câºtigat deplasarea de la Aninoa-
sa. Deºi Cornel Papurã n-a mai
avut jucãtori de la prima echipã,
în schimb s-a confruntat cu un
arbitraj ridicol, din cauza cãruia a
avut un gol anulat fãrã argumente
ºi un jucãtor eliminat în prima re-
prizã, Buzan, dupã o lovire reci-
procã la o alunecare. ªi în aceste
condiþii, satelitul ªtiinþei a etalat un
joc spectaculos ºi putea sã câºti-
ge mai clar decât acel 3-2 înre-
gistrat. Elevii lui Cristi Bãlaºa au
început au deschis scorul prin
Maican, în debutul meciului.

Aproape de jumãtatea reprizei,
autorul golului are ºansa de a ma-
jora scorul, în douã rânduri, dar
Tãtulea a restabilit egalitatea. Ca-
lofir a punctat pentru gazde, îna-
inte ca Buzan sã fie eliminat. În
repriza a doua, Gunie a reuºit du-
bla în decurs de câteva minute (57,
61) apoi gazdee au rãmas ºi ea în
zece oameni pe teren, dupã ce
Pahonþu a fost eliminat pentru
douã cartonaºe galbene. Pe final,
ambele echipe au avut câte o barã,
Enache din partea craiovenilor.
Universitatea II Craiova va juca
în urmãtoarea etapã cu satelitul
celor de la FC Voluntari, la o zi
dupã ce primele echipe ale clu-
burilor se vor întâlni în returul

semifinalelor Cupei României.
Partida cu Voluntari II va fi ulti-
ma pentru trupa pregãtitã de Cor-
nel Papurã în actualul sezon al
Ligii 3, deoarece aceasta va sta
în ultima rundã.

Cealaltã echipã doljeanã a seriei
C3, CSO Filiaºi a cedat partida dis-
putatã pe stadionul „Chimia“ din
Iºalniþa, contra echipei CS Mioveni
II, scor 0-1, unica reuºitã aparþi-
nându-i lui Mazilu, în minutul 83.
Ambele echipe au ratat câte o lovi-
turã de pedeapsã. CSO Filiaºi a
evoluat în formula: Mogoºanu –
Borhot, Lupu (26 Duriþã) Chircan,
Tereche – Calu, Cruºoveanu (81
Fruntelatã) – Borneci, Papa, N.
Neacºu – Stanca (60 Pârvuicã).

Juniorii under 17 ai Universitãþii
au câºtigat turul semifinalei cu UTA

Dacã prima echipã a Craiovei
nu a avut alãturi galeria la derby-
ul cu FCSB, juniorii under 17 ai
ªtiinþei au fost încurajaþi de su-
porteri la meciul pe care l-au sus-
þinut ieri la prânz pe „Extensiv”,
cu UTA Bãtrâna Doamnã, prima
manºã a semifinalei campionatu-
lui naþional. Puºtii antrenaþi de
Daniel Mogoºanu s-au impus cu
2-1, datoritã dublei lui Mihãilã, din
partea secundã, dupã ce oaspeþii
au condus la pauzã, prin ªerban.

Craiova a fost echipa care a
condus jocul, datoritã unei teh-
nicitãþi superioare etalate de puºtii
lui Mogoºanu, oaspeþii fiind su-
periori la capitolul fizic. De alt-

Simona Halep ºi-a apãrat titlul la MadridSimona Halep ºi-a apãrat titlul la MadridSimona Halep ºi-a apãrat titlul la MadridSimona Halep ºi-a apãrat titlul la MadridSimona Halep ºi-a apãrat titlul la Madrid
Simona Halep, locul opt în clasamentul

WTA, a câºtigat, sâmbãtã, finala turneului
de la Madrid (Spania), dotat cu premii în
valoare totalã de 5.439.350 de dolari, dupã
victoria, scor 7-5, (5), 6-7, 6-2, obþinutã
împotriva Kristinei Mladenovic (Franþa, 17
WTA). Partida dintre cele douã sportive a
durat douã ore ºi 48 de minute. Halep a
câºtigat primul, scor 7-5, într-o orã ºi pa-
tru minute, dupã ce ºi-a pierdut de douã
ori serviciul ºi a fãcut trei break-uri. Pen-
tru câºtigarea turneului, Simona Halep va
încasa un cec în valoare de 1.043.680 de

euro ºi 1.000 de puncte în clasamentul
WTA. Tot Halep a câºtigat turneul deþinut
de Þiriac ºi anul trecut. Halep revine pe
poziþia a patra în clasamentul WTA. ”Acest
trofeu este destul de greu, dar e prea fru-
mos ca sã îl las din mânã. Felicitãri Kristi-
na, îþi doresc sã ajungi în top 10 în acest
an, suntem abia la jumãtatea sezonului ºi ai
jucat foarte bine pânã acum. Acest turneu
reprezintã un loc special pentru mine, mã
simt ca acasã ºi vã mulþumesc vouã pen-
tru asta, pentru cã aþi fost aici ºi m-aþi sus-
þinut toatã sãptãmâna”.

TTTTTractorul Cetate s-a impus în derby-ul Ligii a IVractorul Cetate s-a impus în derby-ul Ligii a IVractorul Cetate s-a impus în derby-ul Ligii a IVractorul Cetate s-a impus în derby-ul Ligii a IVractorul Cetate s-a impus în derby-ul Ligii a IV-a-a-a-a-a
duleanu (65 Popescu), Dorel Stoica, Drao-
mirescu, Sârbu, Tobã, Vasilicã, Roman (36
Mandea; 90+2 Pãtraºcu), Ilie. Antrenor:
Dorian Vasilicã.

În celelalte meciuri ale play-off-ului s-au
înregistrat rezultatele: Recolta Ostroveni –
Metropolitan Iºalniþa 2-4 ºi Danubius Bechet
– Progresul Segarcea 4-2. În clasament,
Tractorul Cetate ºi Viitorul Cârcea au câte
41 de puncte, le urmeazã Iºalniþa, cu 32 de
puncte, apoi Segarcea, cu 30 de puncte,
Bechet, cu 29 de puncte, iar Recolta Ostro-
veni are 15 puncte.

fel, aceste calitãþi au fost reflec-
tate ºi la fazele din care s-a mar-
cat, Mihãilã driblând în serie ad-
versarii înainte de a finaliza, în
timp ce arãdenii au punctat cu
capul, în urma unui corner.

Universitatea under 17 a evo-
luat în formula: Bobonete – Ni-
þuicã, R. Constantinescu, Sima,
Vadasis, Dobre (56 M. Calu) M.
ªerban, Albãstroiu (72 Cercel),
Mihãilã, Zbona (80 Stãiculescu),
Gârbiþã (56 Târº). În cealaltã
semifinalã Ardealul Cluj a remi-
zat pe teren propriu cu Dinamo
Bucureºti, scor 3-3. Partidele
retur se vor disputa sâmbãtã, de
la ora 14.



luni, 15 mai 201716 / cuvântul libertãþii sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Au marcat: Alibec 18, 42, Jakolis 43
Stadion: Arena Naþionalã, spectatori: 27.000
FCSB: Niþã 7 – Enache 7, Bãlaºa 7, Moke 7, Momcilovic 7 – Boldrin 7,

Pintilii 7 (68 Achim) 7 – Jakolis 8, Tãnase 7, De Amorim 6 (52 O. Popescu)
6 – Alibec 9 (75 Gnohere) 6. Antrenor: Laurenþiu Reghecampf

Universitatea: Calancea 5 – Dimitrov 4, Kelic 4, Barthe 4 (12 Jazvic 4,
71 Burlacu 5), Briceag 5 – Mateiu 6, Screciu 5, Zlatinski 5 – Bãluþã 5, Ivan
4, Bancu 5 (82 Gustavo). Antrenor: Gheorghe Mulþescu

Arbitri: Horaþiu Feºnic 7.

FCSB – Universitatea Craiova 3-0

1. Viitorul 10 5 3 2 12-8 44
2. FCSB 10 6 2 2 15-7 44
3. Dinamo 10 5 4 1 15-8 40
4. CFR Cluj 10 3 2 5 8-14 33
5. Craiova 10 2 3 5 8-14 31
6. Astra 10 1 2 7 10-17 27

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

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

Au marcat: Eric 52, 61, Buziuc 55, 83 / Buzean 68 - aut.
Meciul ACS Poli – CSMP Iaºi s-a jucat asearã.

ASA – FC Botoºani, astãzi, ora 18
Pandurii – Chiajna, astãzi, ora 20.30

7. CSMP Iaºi 9 5 4 0 11-2 34
8. Gaz Metan 10 3 5 2 12-8 34
9. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
11. Chiajna 10 2 4 4 9-11 23
12. ACS Poli 10 4 3 3 10-9 22
13. Pandurii 9 1 4 4 6-14 17
14. ASA 9 1 4 4 3-9 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – ultima etapã, ora 20
FCSB – „U” Craiova 3-0

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

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

A marcat: Iancu 65 – pen.

Dupã primul unsprezece ºi evo-
luþia din primul sfert de orã, Cra-
iova a dat impresia cã vrea ºi poa-
te sã obþinã primul punct din acest
sezon contra FCSB, tocmai când
aceasta se pregãtea sã-i sufle titlul
Viitorului, cu ajutor de la CFR sau
de la TAS. Francezul Barthe a rea-
pãrut în echipã, dar a dispãrut ra-
pid, accidentat încã o datã, starea
sa obiºnuitã de când a fost adus la
Craiova. La fel de rapid a dispãrut
ºi impresia cã Universitatea îºi poa-
te încurca rivala, care a marcat cu
lejeritate 3 goluri pânã la pauzã.
Craiova nu pãrea un boxer rãpus,
ci un sac de box. Amorim a tras
de lângã Dimitrov, Calancea a
respins pânã la Alibec, nederanjat
de Screciu la deschiderea scoru-
lui. Faza golului secund a fost des-
prinsã parcã dintr-un blat. Pintilii
a luat mingea din picioarele lui Ivan
ºi a protejat-o de toþi apãrãtorii lui
Mulþescu, destul pasivi de altfel,
pânã când Alibec a venit sã o tri-
mitã în poartã. ªi jaloanele erau mai
greu de ocolit decât jucãtorii Cra-
iovei. Înainte de pauzã, Jakolis s-a
jucat puþin cu Briceag ºi n-a mai
lãsat niciun dram de suspans pen-
tru repriza secundã. Ameninþaþi cu
ruperea picioarelor de Reghe-
campf, alb-albaºtrii nu au plecat
decât cu orgoliile zdrobite de pe
Arena Naþionalã, fiindcã picioare-
le doar le fuseserã înnodate de Ali-
bec ºi compania.

Meciul a semãnat cu acel 5-0
încasat de alb-albaºtri în toamna
lui 2004 în Ghencea, când supor-
terii Craiovei au plecat de pe sta-
dion când scorul a luat proporþii.
Sã-þi vezi rivalii obþinând o victo-
rie inutilã e plãcut, dar nu ºi dacã
eºti umilit încã din start. Galeria
Craiovei a fost în protest, lipsind
de la meci, de aceea în sectorul
oaspeþilor au fost doar 500 de su-
porteri ºi niciun banner. Fanii ºi-

Fecesebiºtii nu le-au rupt picioarele craiovenilor, doar le-au înnodat

Deºi a aliniat echipa de bazã, Universitatea a fãcut
figuraþie cu FCSB, în faþa cãreia a pierdut al patra oarã
în acest sezon, singura consolare fiind cã gazdele nu au

sãrbãtorit titlul la finalul partidei de pe Arena Naþionalã

au pierdut rapid speranþele cã nu
vor mai contabiliza încã un meci
contra FCSB fãrã victorie, iar pal-
maresul din acest sezon a fost
chiar indecent. Oltenii au fost sin-
gurii care în 4 meciuri n-au luat
niciun punct echipei lui Becali, rã-
mânând mãcar cu impresia cã i-
au dat o loviturã indirectã, pierzând
cu Viitorul în penultima etapã. Pânã
la urmã, cea mai cruntã replicã a
fost datã dinamoviºtilor, care prac-
tic au pierdut titlul în prelungirile
meciului de la Severin, la golul lui
Zlatinski. Resemnaþi rapid cu pre-
staþia penibilã a favoriþilor, fanii
Craiovei s-au concentrat pe parti-
da de la Ovidiu, urmãritã livesco-
re, iar pânã la final au sãrbãtorit
golul marcat de Iancu ºi au scan-
dat ironic „Campionii, campionii”
cãtre fecesebiºtii care au trãit cea
mai tristã victorie. Cât despre Uni-
versitatea, mai are un meci de dis-
putat, returul semifinalei Cupei
României, dar pe care dacã o va
aborda ca pe derby-ul cu FCSB,
nu sunt ºanse de a remonta acel
0-1 din tur, de la Severin.

Mulþescu: „A fost ultimul meci
din campionat ca antrenor

al Craiovei”
Aºa cum dãduse de înþeles în

alte câteva rânduri, Gigi Mulþescu
a confirmat dupã partida cu FCSB
cã va pleca de la Universitatea Cra-
iova la finalul acestui sezon. „În
campionat este ultimul meci pe
banca Universitãþii Craiova. Mai
avem Cupa. Pentru mine ar însem-
na mult sã câºtig Cupa. Este un
sezon pe care trebuie sã îl încunu-
nãm cu un trofeu. Se putea mai
mult în acest sezon, dar nu intru
acum în amãnunte. Am pierdut
mult din greºeli de arbitraj, am ra-
tat foarte mult ºi am greºit mult.
În formula asta nu putem juca în
Europa League. Deocamdatã mai

avem Cupa ºi cu aceºti jucãtori tre-
buie sã terminãm sezonul” a de-
clarat Gigi Mulþescu.

Universitatea Craiova terminã
campionatul pe locul 5, ca ºi
acum 2 ani, când Sorin Cârþu ºi
Emil Sãndoi erau antrenori, dar
atunci echipa nu a primit drept
de participare în cupele europe-
ne, în timp ce anul acesta va evo-
lua în Europa League.
Viitorul, campioanã în premierã

La 9 ani de la demararea pro-
iectului de la Ovidiu, Gicã Hagi a
câºtigat primul titlu de campion din
istoria Viitorului ºi al sãu ca antre-
nor, dupã ce anul trecut reuºise sã
ducã echipa în Europa League.
Titlul este contestat de Gigi Becali,
care invocã un paragraf din regu-
lament care spune cã în cazul în
care douã echipe se aflã la egalita-
te de puncte, departajarea se face
dupã rezultatele directe din cam-
pionat. Becali apreciazã cã artico-
lul se referã la tot campionatul, iar
în acest caz s-ar lua în calcul toa-
te cele 4 meciuri directe cu Viito-
ru, în urma cãrora FCSB ar fi avan-
tajatã, în timp ce LPF pretinde cã
regula include doar play-off-ul, iar
în aceastã situaþie Viitorul este cam-
pioanã, ea primind ºi trofeul ºi
medaliile, dupã victoria cu CFR
Cluj. Oricum, Gigi Becali a anun-
þat cã va contesta la TAS decizia
LPF, iar pânã la 1 iulie, când se
vor omologa rezultatele, se va da
ºi un raspuns de la Lausanne. Vii-
torul este a cincea echipã care câº-
tigã în premierã titlul din ultimul
deceniu, dupã CFR Cluj, Unirea
Urziceni, Oþelul Galaþi ºi Astra
Giurgiu, toate fiind din provincie.
Când CFR a câºtigat primul dintre
cele 3 titluri, în 2008, se scurse-
serã 17 ani de când o formaþie din
afara Bucureºtiului nu mai cuceri-

se campionatul, ultima fiind Uni-
versitatea Craiova, în 1991.

Viitorul ºi FCSB vor reprezenta
România în turul 3 preliminar al
Champions League, echipa lui Hagi
pe traseul campioanelor, iar cea a
lui Gigi Becali pe ruta echipelor din
campionatele puternice ale Euro-
pei. Dinamo ºi Universitatea Cra-

iova vor juca în turul 3 preliminar
al Europa League, competiþie în
care Astra Giurgiu va intra cu un
tur mai devreme. Dacã va câºtiga
Cupa României, fosta campioanã
va face schimb cu Universitatea,
care va debuta astfel în turul se-
cund al Europa League, în jurul
datei de 12 iulie.

Antrenorul  i ta l ian  Devis
Mangia este aproape sa preia
Universitatea Craiova, dupa ce
Gigi Multescu va pleca din Ba-

Un antrenor italian, aproape sã preiaUn antrenor italian, aproape sã preiaUn antrenor italian, aproape sã preiaUn antrenor italian, aproape sã preiaUn antrenor italian, aproape sã preia
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

nie. În vârsta de 43 de ani,
acesta a fost în urma cu 3 ani
selectioner al squadrei azzurra
under 21, iar în ultimii ani a pre-

gatit echipele de Serie B Ascoli,
Spezia si Bari. Ca jucator, Man-
gia nu a avut o cariera remar-
cabila, el evoluând ca portar.
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