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Animalul care a fost gãsit,
marþi dimineaþã, cã se plimba
liber pe o alee din Parcul „Nico-
lae Romanescu” nu este o spe-
cie de lup, dupã cum s-a tras con-
cluzia la început, ci este un câi-
ne. Se pare cã angajaþii de la
Grãdina Zoologicã ar fi fost in-
duºi în eroare deoarece aceastã
rasã de câine, Ciobãnesc Ceho-
slovac, seamãnã izbitor de mult
cu un lup sãlbatic. La Grãdina
Zoologicã, s-a prezentat, ieri, o
femeie de 21 de ani, din Craio-
va, care le-a spus îngrijitorilor
cã animalul depistat marþi dimi-
neaþã în parc este, de fapt, un
câine care îi aparþine.
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- Senatorul Popescu e cu politi-
ca la zi chiar dacã a fãcut ºcoala
la seral.
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În Cehia, la etapa internaþionalã
de selecþie
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Elevii de la Colegiul Naþional
„Carol I”, coordonaþi de profe-
sorul Octavian Georgescu, s-au
remarcat din nou în domeniul
Astronomiei, de data aceasta
prin participarea ºi promovarea
etapei naþionale a concursului
internaþional european pentru
tineret „Odysseus II”,  cu un
proiect pe teme de ºtiinþe spaþi-
ale denumit „Rediscover”.

În 1826, la Craiova se pu-
neau bazele ªcolii Naþionale
Medii, a doua instituþie de
acest gen din Principatele Ro-
mâne, cea care avea sã treacã
prin mai multe denumiri ºi
care, în prezent, se numeºte
Colegiul Naþional „Carol I”.
În 1885, prin Înalt Decret Le-
gal, ºcoala a primit numele
„Carol I”, care se va pãstra
pânã în 1948, când a devenit
Colegiul Popular „Nicolae
Bãlcescu”, apoi Liceul „Nico-
lae Bãlcescu”, iar din 1998 a
revenit la denumirea iniþialã.
«Pentru a marca evenimentul,
în ºcoala noastrã s-au desfã-
ºurat activitãþi culturale, artis-
tice, educative, sportive pe în-
treg parcursul acestei sãptã-
mâni. Ca o încununare a strã-
daniilor elevilor, profesorilor ºi
întregului personal al ºcolii, în
pregãtirea acestui eveniment,
vineri, 19 mai, de „Ziua Cole-
giului”, va avea loc un pro-
gram artistic, începând cu ora
9.00, la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova», a
precizat prof. Cristian Stãicu-
lescu, director al Colegiului
Naþional „Carol I”.
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Senatorii au majorat salariile
directorilor ºi secretarilor ºefi
din universitãþi

Senatorii din Comisia de muncã au
adoptat un amendament la Legea sa-
larizãrii prin care salariile directorilor
ºi secretarilor ºefi din universitãþi au
fost majorate. Conform prevederilor
amendamentului, în anul 2022 un di-
rector general administrativ al univer-
sitãþii va avea un salariu între 11.003
ºi 14.477 lei, echivalent cu salariul unui
decan, iar secretarul universitãþii va
avea un salariu cuprins între 10.037 ºi
12.459 lei. Majorãrile au fost adoptate
la propunerea Comisiei de învãþãmânt
a Senatului. Astfel, sumele de bani
sunt cu pânã la 4000 de lei în plus faþã
de varianta iniþialã propusã de Guvern
pentru un secretar ºef al unei univer-
sitãþi, de 6.580 de lei. Majorarea pen-
tru un director general administrativ
este de 2000 de lei faþã de suma pro-
pusã de Executiv, de 9.072 lei.

Florian Bodog:
Vrem un contract-cadru
care sã simplifice birocraþia
pentru medicii de familie

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog,
a declarat, ieri, cã vrea ca viitorul con-
tract-cadru sã simplifice birocraþia atât
pentru medicii de familie cât ºi pentru
spitale. Cadrele medicale s-au plâns
cã din cauza sistemului pentru cardul
de sãnãtate, care picã frecvent, ajung
sã dea bani înapoi cãtre CNAS. “Ne
dorim un contract cadru care sã fie
flexibil, sã nu fie stufos ºi care sã re-
ducã birocraþia nu numai la nivelul me-
dicilor de familie, ci ºi la nivelul spita-
lelor. Voi avea o discuþie cu preºedin-
tele CNAS, în acelaºi timp, am lansat
invitaþia medicilor de familie de a par-
ticipa la elaborarea noului contract
cadru ºi am lansat invitaþia medicilor
de familie de a desemna un reprezen-
tant, eventual un medic de familie pen-
sionar pe care sã îl numesc consilier
onorific al ministrului sãnãtãþii ºi sã-l
desemnez membru în consiliul de ad-
ministraþie al CNAS”, a explicat Bo-
dog. Acesta a adãugat cã pe lângã
birocraþie, medicii de la familie au pro-
bleme cu sistemul pentru cardul de
sãnãtate. “Medicii de familie s-au
plâns cã SIUI cade frecvent ºi din ca-
uza acestui fapt sunt oblicaþi sã lucre-
ze offline, inclusiv la vizitele la domi-
ciliu. Existã posibilitatea ca asiguratul
sã nu fie identificat corect în sistem,
motiv pentru care unii medici de fami-
lie au plãtit bani înapoi”, a declarat
Florian Bodog, cu ocazia Zilei Inter-
naþionale a Medicilor de Familie.
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Senatorii din Comisia de muncã au adoptat, ieri,
un amendament prin care se suspendã temporar
actualizarea pensiilor de serviciu ale funcþionari-
lor publici parlamentari, ale membrilor Corpului di-
plomatic ºi consular, ale judecãtorilor ºi procurori-
lor, ale militarilor, poliþiºtilor.

„Pânã la 1 ianuarie 2019 se suspendã temporar
actualizarea în funcþie de majorarea salariilor, sol-
delor, indemnizaþiilor de încadrare ºi indemnizaþii-
lor lunare a pensiilor de serviciu ale funcþionarilor
publici parlamentari, ale membrilor Corpului diplo-
matic ºi consular, ale judecãtorilor ºi procurorilor,
ale militarilor, poliþiºtilor ºi funcþionarilor publici
cu statut special din sistemul penitenciar, ale audi-
torilor publici externi precum ºi actualizarea indem-

Preºedintele ANAF, Bogdan Nicolae
Stan, le-a solicitat directorilor din direcþii-
le generale regionale ale finanþelor publi-
ce, în cadrul unei videoconferinþe, sã asi-
gure o bunã funcþionare a activitãþii insti-
tuþiei în relaþia cu contribuabilii, pe fondul
protestului din ultimele zile.

“Ni s-au raportat mai multe situaþii în
care plãþile cãtre Trezorerie au fost refuza-
te în ultimele zile de cãtre funcþionari care
protestau. La Timiºoara, de exemplu, au
existat angajaþi ai ANAF al cãror compor-
tament a fost sub demnitatea statutului
funcþionarului public. În multe administra-
þii financiare, încasãrile au fost afectate,
din cauza protestelor înregistrate, inclu-
siv la punctele de lucru ale departamente-
lor de Trezorerie si contabilitate publicã.

Remanierea Executivului condus
de Sorin Grindeanu este un subiect
tot mai des întâlnit în spaþiul public,
deºi decidenþii politici resping cã
aceasta s-ar putea întâmpla în pe-
rioada urmãtoare. Pe lista neagrã se
aflã nu mai puþin de cinci miniºtri
care ºi-ar putea încheia mandatul
înainte de vreme.

Chiar liderul PSD, Liviu Dragnea,
a declarat, luni, la un post de televi-
ziune, cã în cursul sãptãmânii viitoa-
re va avea o discuþie cu primul-mi-
nistru Sorin Grindeanu ºi cu preºe-
dintele ALDE, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, privind oportunitatea unei
remanieri, subiectul urmând sã fie
reluat ºi într-o ºedinþã mai largã a
coaliþiei de guvernare.

”Remanierea nu trebuie fãcutã în
grabã. Vom avea o discuþie sãptãmâ-
na viitoare, domnul Tãriceanu ºi cu
domnul Grindeanu. O primã discuþie
în trei, dupã care o sa facem o discu-
þie în coaliþie, în care sã vedem dacã,
în aceastã formulã programul de gu-
vernare poate fi pus în practicã punct
cu punct. Dacã vom ajunge la aceas-
ta concluzie, nu va fi cazul de rema-
niere. Dacã vom ajunge la altã con-
cluzie, ca din cauza anumitor membri
ai Guvernului se poate pune în peri-

Pensiile speciale ºi militare, îngheþatePensiile speciale ºi militare, îngheþatePensiile speciale ºi militare, îngheþatePensiile speciale ºi militare, îngheþatePensiile speciale ºi militare, îngheþate
nizaþiei pentru limitã de vârstã de
care beneficiazã deputaþii ºi sena-
torii”, se precizeazã în amendamen-
tul depus de Ministerul Muncii la
Legea salarizãrii.

Preºedintele Sindicatului Naþi-
onal al Poliþiºtilor ºi Personalului
Contractual a acuzat cã textul
amendamentului este neconstitu-
þional. “E un pas înainte spre le-
galitate dar tot nu e legal. (...) ªi
un an ºi trei zile ºi ºapte zile dacã
vorbim de discriminare este ilegal.
Este neconstituþional. (...) Nu poþi
sã stabileºti o pensie mai mare
decât cea care e în platã pe o func-
þie similarã. Dvs. interveniþi în cor-
pul unei legi organice, legea 223
cu un articol ºi îmi suspendaþi tem-

porar dreptul pe un an de zile. Este neconstituþi-
onal. Cã e o zi, cã sunt douã zile (...) tot neconsti-
tuþional este articolul”, a spus preºedintele
SNPPC Dumitru Coarnã.

Ministrul Muncii Olguþa Vasilescu a explicat cã
impactul bugetar ar fi foarte mare ºi a dat ca exem-
plu salariile militarilor, care “cresc ºi cu 200%”.
“Salariile militarilor cresc ºi cu 200%. Vã daþi sea-
ma ce impact este pe legea pensiilor ºi nu numai la
ei. ªi la magistraþi e acelaºi lucru, la toþi cei care au
pensii speciale. Cã aici nu vorbim doar de militari.
Vorbim în ansamblu. Noi am stabilit deja cã vom
intra ºi în legea pensiilor pentru cã ºi acolo sunt
foarte multe disfuncþionalitãþi (...) Pânã la acea datã,
evident cã vom avea discuþiile respective ºi pânã

atunci am propus aceastã suspendare. S-a mai în-
tâmplat acest lucru ºi în anii anteriori ºi nu a fost
declarat neconstituþional”, a spus ministrul Mun-
cii Olguþa Vasilescu.

“Vã dau o veste proastã: tot sistemul de pensii
este discriminatoriu. Ca dovadã cã oameni care au
cotizat timp de 15 ani la acest sistem ajung la ega-
litate cu cei care au o indemnizaþie minimã. Dum-
neavoastrã nu vedeþi altã soluþie. Ar mai fi o solu-
þie. Sã creºtem salariile militarilor ºi a acestor cate-
gorii din grilã. (...) În ceea ce priveºte constituþio-
nalitatea acestui text, vã asigur cã este constituþi-
onal textul”, a mai adãugat ministrul Muncii.

În timpul dezbaterilor, senatorul PSD Liviu Pop
a atras atenþia cã discuþia privind constituþiona-
litatea textului legii ar putea pune presiune pe
judecãtorii de la Curte, în situaþia în care legea ar
fi atacatã ºi magistraþii ar trebui sã dea o decizie.
“Fiindcã tot a anticipat domnul coleg cã PNL va
ataca la CCR acest text de lege, da, probabil cã o
vom face. Eu o sã îi sfãtuiesc pe colegii mei sã
facem acest demers, dar nu existã presiune pe
CCR câtã vreme decizia CCR 794 din 2016 ºi deci-
zia 23 a ICCJ din acelaºi an (...) reglementeazã ca
fiind neconstituþionale exact aspectele la care se
referã domnul lider sindical. Cu alte cuvinte drep-
turi o datã câºtigate nu se pot anula ºi aceeaºi
familie ocupaþionalã cu persoane încadrate în
funcþii identice cu atribuþiuni identice trebuie plã-
tite identic. (...) Existã articole care se referã la
pensii în legea salarizãrii. Ghiveciul e complet în
mod tendenþios, cu intenþia clarã de a crea con-
fuzie ºi dezordine în aceastã problemã”, a spus
senatorul PNL Carmen Hãrãu.

Care este lista remaniabililor din Cabinetul Grindeanu
col aplicarea unor pãrþi din progra-
mul de guvernare, atunci se poate
discuta ºi despre remaniere”, a de-
clarat Liviu Dragnea la Antena 3.

Declaraþiile liderului PSD au venit
la doar o zi dupã ce, prezent la Bistri-
þa Nãsãud, avansase ca termen pen-
tru o asemenea discuþie luna iunie.
“Eu nu dau avertismente miniºtrilor.
Eu, personal, sunt foarte preocupat
sã se punã în operã programul de
guvernare. (…) „ªi, ca sã nu mai dis-
cutãm pe la colþuri, o sã avem o dis-
cuþie în partid în luna iunie, care nu
este obligatoriu sã se finalizeze cu
propuneri pentru remaniere”, a spus
duminicã Liviu Dragnea.

Potrivit unor surse politice, pe lis-
ta miniºtrilor care ar putea fi remaniaþi
se aflã cinci dintre cei care fac parte
din Cabinetul Grindeanu. Primul este
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader. Lui
i se reproºeazã cã întârzie adoptarea
pachetului de legi pentru Justiþie „ne-
permis de mult”. Mai mult, luni seara,
Liviu Dragnea a afirmat cã încrederea
sa în Tudorel Toader va fi „aproape
de zero” dacã acesta nu va desecreti-
za raportul fãcut la Ministerul Justi-
þie, în 2007, privind dispariþia unor
documente din arhiva SIPA.

Un alt ministru aflat pe „lista nea-

grã” este cel al Finanþelor, Viorel ªte-
fan, cãruia i se reproºeazã cã nu a
comunicat corespunzãtor pe tema
impozitului pe venit global ºi impozi-
tului pe gospodãrie din proiectul
modificãrii Codului Fiscal. Toma Pet-
cu este un alt nume vehiculat. În ca-
zul lui, este necesar ºi acordul lui
Cãlin Popescu Tãriceanu, liderul
ALDE, deoarece Toma Petcu este
promovat în Guvern de ALDE.

Pe lista miniºtrilor care ar putea fi
remaniaþi se aflã ºi Servil Shaidedeh,
vicepremier ºi ministru al Dezvoltã-
rii. Ea este persoana care a anunþat
prima datã posibilitatea ca Guvernul
sã plafoneze indemnizaþiile pentru
mame, mãsurã neagreatã în prealabil
în partid. Din aceeaºi cauzã, a plafo-
nãrii indemnizaþiilor pentru mame, ar
putea intra pe listã ºi ministrul Mun-
cii, Lia Olguþa Vasilescu.

Preºedintele ANAF, îngrijorat cã poate scãdea colectarea
pe fondul protestelor angajaþilor din Finanþe

Le cer sã nu mai blocheze activitatea, acest
lucru este ilegal. Mi-am exprimat deschi-
derea pentru un dialog permanent cu lide-
rii de sindicat. Însã, orice protest trebuie
sa respecte legea, ori, in cazul acesta, ca-
drul legal a fost de mult timp depãºit”, a
declarat Bogdan Nicolae Stan.

În comunicatul Fiscului se aratã cã pre-
ºedintele ANAF le-a cerut directorilor exe-
cutivi sã poarte un dialog onest cu repre-
zentanþii sindicatelor din finanþe ºi sã gã-
seascã împreunã o soluþie prin care sã se
asigure buna desfãºurare a activitãþii insti-
tuþiei. “Blocarea, chiar ºi pentru o perioada
scurtã de timp, a activitãþii de colectare are
repercusiuni nedorite ºi de multe ori, greu
de contorizat, asupra întregii societãþi”, a
mai precizat Bogdan Nicolae Stan.
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La Grãdina Zoologicã, s-a pre-
zentat, ieri, o femeie de 21 de ani,
din Craiova, care le-a spus în-
grijitorilor cã animalul depistat
marþi dimineaþã în parc este, de
fapt, un câine care îi aparþine.
Potrivit angajaþilor de acolo, cra-
ioveanca a prezentat carnetul de
sãnãtate al câinelui, precum ºi un
document de identificare, care
fusese emis de un cabinet vete-
rinar din Craiova ºi în care câi-
nele figura înregistrat ca fãcând
parte dintr-o rasã neagresivã, fi-
ind un Ciobãnesc Cehoslovac, în
vârstã de un an ºi jumãtate. În
plus, patrupedul avea implantat ºi
un cip, fiind luat în evidenþe.

Animalul care a fost gãsit, marþi
dimineaþã, cã se plimba liber pe o alee
din Parcul „Nicolae Romanescu” nu
este o specie de lup, dupã cum s-a
tras concluzia la început, ci este un

câine. Se pare cã angajaþii de la Grã-
dina Zoologicã ar fi fost induºi în
eroare deoarece aceastã rasã de câi-
ne, Ciobãnesc Cehoslovac, seamãnã
izbitor de mult cu un lup sãlbatic.

Câinele a fugit dintr-o curte
Din spusele stãpânei, reiese cã

animalul a fugit dintr-o curte din
satul Secui, comuna Teasc. Câi-
nele s-a deplasat în Parcul „Ni-
colae Romanescu” din Craiova
deoarece ar fi fost familiarizat cu
locaþia respectivã. Proprietara le-
a spus îngrijitorilor de la Zoo cã
animalul cunoºtea zona întrucât
a fost dresat în perimetrul par-
cului, pe parcursul unei perioade
de aproximativ nouã luni. Tânã-
ra a solicitat sã îi fie restituit ani-
malul, iar autoritãþile, dupã ce au
cercetat documentele ºi au infor-
mat poliþiºtii de la Secþia nr. 2

Poliþie, care deschiseserã o an-
chetã în acest caz, i-au restituit
câinele. «„Exemplarul a fost pre-
dat proprietarului de drept prin
verificarea microcipului ºi a Re-
gistrului de evidenþã a câinilor cu
stãpân (RECS), proprietarul
achitând contravaloarea trata-
mentului aplicat animalului. Men-
þionãm cã animalul este vacci-
nat ºi a nu a pus în pericol ani-
malele din Grãdina Zoologicã
Craiova sau publicul din Parcul
„Nicolae Romanescu”», a preci-
zat Rela Filip, directorul RA-
ADPFL Craiova.

Animalul fusese plasat
în carantinã

Câinele a petrecut o noapte
într-o cuºcã separatã, lângã ha-
bitatul celor ºapte lupi de la Grã-
dina Zoologicã. Potrivit reprezen-
tanþilor Direcþiei Sanitar-Veterina-
re, dupã ce a fost prins, anima-
lului i s-a fãcut un examen clinic
individual ºi termometrie, în pre-
zenþa medicului veterinar de la
Zoo. Dupã ce a fost hrãnit, a fost
introdus în carantinã pentru o pe-
rioadã de 15 zile pentru a se ve-
dea dacã manifestã simptome de
turbare. ªi atunci prima impre-
sie a fost însã cã era vorba de un
animal sãnãtos, care nu avea un
comportament agresiv. „Cã este
lup sãlbatic sau Ciobãnesc Ce-
hoslovac, noi am aplicat proto-
colul ºi l-am plasat în carantinã

pentru 15 zile, pentru cã în pe-
rioada aceasta îºi manifestã cli-
nic simptomele de turbare. Ori-
ce câine care este suspect, noi
trebuie sã îl þinem în carantinã.
ªi protocolul l-am aplicat ºi la
acest animal”, a explicat Costicã
Retea, director adjunct al DSV.

Chinologii au identificat
rasa Ciobãnesc Cehoslovac
Câinele a fost identificat gre-

ºit ca fiind lup, spun acum au-
toritãþile, deoarece face parte
dintr-o rasã – Ciobãnesc Ceho-
slovac – care seamãnã izbitor de
mult cu un lup sãlbatic. Ieri, în
paralel cu citirea microcipului
animalului, conducerea RA-
ADPFL Craiova a solicitat spri-
jinul Asociaþiei Chinologice Ol-
tenia, care a verificat animalul
ºi a concluzionat cã este, într-

adevãr, vorba de un câine din
rasa Ciobãnesc Cehoslovac.
„Rasa de Ciobãnesc Cehoslovac
este rezultatã printr-o încruciºare
între lupul carpatin cu ciobãnes-
cul german. În urma selecþiei
acestei rase, exemplarele deþin
aspectul fenotipic al lupului car-
patin în procent de 90%. Aceas-
tã rasã nu este o rasã agresivã,
singura problemã fiind asemãna-
rea fizicã cu lupul, acest aspect
creând panicã în momentul ex-
punerii publice, iar pentru a face
deosebirea între rase am apelat
la vicepreºedintele Asociaþiei
Chinologice Oltenia, domnul Alin
Dumitrescu. RAADPFL Craiova
a gestionat aceastã situaþie con-
form legii, apelând la organele
abilitate”, a precizat directorul
RAADPFL Craiova, Rela Filip.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ziua de 1 iunie este declaratã
sãrbãtoare legalã. Urmeazã 2 iu-
nie, iar 3 ºi 4 iunie sunt sâmbã-
tã ºi duminicã. Ziua de 5 iunie,
luni, este tot o sãrbãtoare lega-
lã nelucrãtoare – cea de-a doua
zi de Rusalii. Parlamentul a de-
cis în octombrie 2016 ca 1 Iu-
nie, Ziua Copilului, sã fie zi li-
berã nelucrãtoare, cu scopul de
a îmbunãtãþi relaþia dintre co-
piii ºi pãrinþii din România ºi de

Minivacanþã între 1 ºi 5 iunie pentru bugetari
Bugetarii vor avea o miniva-

canþã de cinci zile între 1 ºi 5
iunie, Guvernul aprobând o
Hotãrâre potrivit cãreia ºi ziua
de 2 iunie sã fie liberã, potrivit
unor surse guvernamentale.

a-i determina pe pãrinþi sã pe-
treacã timp de calitate împreu-
nã cu cei mici.

Românii au 14 zile libere în
2017, stabilite pentru sãrbãtori
publice sau religioase, cu douã
zile mai mult faþã de anul trecut,
dintre care doar trei picã în wee-
kend. Codul Muncii prevede cã,
prin hotãrâre a Guvernului, se vor
stabili programe de lucru adec-
vate pentru unitãþile sanitare ºi

pentru cele de alimentaþie publi-
cã, în scopul asigurãrii asistenþei
sanitare ºi, respectiv, al aprovi-
zionãrii populaþiei cu produse ali-
mentare de strictã necesitate, a
cãror aplicare este obligatorie.

De asemenea, salariaþii care
sunt nevoiþi sã lucreze în zilele
declarate sãrbãtori legale trebu-
ie sã beneficieze de timp liber
corespunzãtor în urmãtoarele 30
de zile. În cazul în care, din mo-
tive justificate, nu se acordã zile
libere, ei trebuie sã primeascã,
pentru munca prestatã în zilele
de sãrbãtoare legalã un spor la
salariul de bazã, ce nu poate fi
mai mic de sutã la sutã din sala-
riul de bazã corespunzãtor mun-
cii prestate în programul normal
de lucru. (Mediafax)

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au avut, marþi searã, o inter-
venþie mai puþin obiºnuitã. În ju-
rul orei 20.30, cadrele Detaºamen-

Cal cãzut într-o groapã,
salvat de pompieri

tului de Pompieri Calafat au fost
solicitate în comuna Moþãþei, la in-
tersecþia cu DJ Calafat – Craio-
va, pentru salvarea unui animal
(cabalinã) dintr-o groapã cu adân-

cimea de aproximativ
3 metri. Pompierii au
ajuns la faþa locului,
în sprijinul lor venind
ºi voluntarii de la Ser-
viciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã
(SVSU) Moþãþei care
au adus o volã, în
cele din urmã reuºin-
du-se ridicarea calu-
lui din groapã. Ope-
raþiunea de salvare a
decurs fãrã proble-
me, iar animalul a
fost înapoiat proprie-
tarului, dupã cum au
precizat reprezentan-
þii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut pe 4 octombrie 2016, sea-
ra, în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã,
Felicia Ileana Smãrãndache (31 de
ani) ºi Ion Cãtãlin Smãrãndache
(34 de ani), împãrþeau încã ace-
eaºi locuinþã, deºi divorþaserã din
luna iunie, cu ei locuind ºi mama
femeii. Pe 4 octombrie, bãrbatul,
care consumase bãuturi alcoolice,

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, marþi, 16 mai a.c.,
poliþiºti din cadrul Secþiei 2 Po-
liþie Craiova au descins la locuin-
þa unui craiovean despre care

Mai multe persoane, cu func-
þii de execuþie, dar ºi de condu-
cere, din cadrul Direcþiei Regio-
nale de Drumuri ºi Poduri Cra-
iova au fost audiate, pe parcur-
sul zilei de ieri, la Direcþia Naþi-
onalã Anticorupþie (DNA) Cra-
iova. Se pare cã dosarul vizeazã
modul în care au fost încheiate
anumite contracte de deszãpe-
zire. Purtãtorul de cuvânt al
DNA, procuror Livia Sãplãcan,

Angajaþi de la „Drumuri”
audiaþi la DNA Craiova

a precizat cã este vorba despre
audieri într-o cauzã penalã în
care cercetãrile se fac, în acest
moment, in rem (cu privire la
faptã), cei citaþi au calitate de
martori, însã dat fiind stadiul an-
chetei, alte informaþii nu pot fi
fãcute publice în acest moment,
nici mãcar despre ce infracþiuni
ar fi vorba. Se pare cã audierile
angajaþilor de la DRDP vor con-
tinua ºi în zilele urmãtoare.

Craiovean arestat pentru tâlhãrieCraiovean arestat pentru tâlhãrieCraiovean arestat pentru tâlhãrieCraiovean arestat pentru tâlhãrieCraiovean arestat pentru tâlhãrie
Un tânãr în vârstã de 23 de ani, din municipiul Craiova,

a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza hotãrârii
de ieri a Judecãtoriei Craiova, pentru comiterea unei
tâlhãrii. Poliþiºtii craioveni au stabilit cã, în urmã cu o
sãptãmânã, tânãrul i-a smuls lãnþiºorul din aur de la gât
unei craiovence de 61 de ani.

aveau date ºi informaþii cã ar fi
comis o tâlhãrie. Oamenii legii l-
au identificat pe Alexandru
Miºu, de 23 de ani, acesta fiind
condus la sediul unitãþii de poli-
þie pentru cercetãri. 

Din investigaþiile efectuate de
poliþiºtii din cadrul Secþiei 2 Poliþie
a rezultat faptul cã, pe 10 mai a.c.,
tânãrul a smuls un lãnþiºor din aur
de la gâtul unei craiovence de 61
de ani. „În baza probatoriului ad-
ministrat în cauzã de poliþiºti ºi
analizat de cãtre procurorul de caz,
a rezultat cã sunt întrunite elemen-
tele constitutive ale infracþiunii de
tâlhãrie, astfel cã faþã de suspect
s-a dispus efectuarea în continua-
re a urmãririi penale pentru sãvâr-
ºirea acestei infracþiuni. În aceeaºi

zi, tânãrul a fost reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere pen-
tru 24 ore ºi introdus în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv din cadrul I.P.J. Dolj”,
a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Ieri, tânãrul a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã,
care i-a emis mandat pe o pe-
rioadã de 30 de zile. Poliþiºtii
au reuºit recuperarea lãnþiºo-
rului, acesta fiind restituit per-
soanei vãtãmate, ºi continuã
cercetãrile în vederea docu-
mentãrii activitãþii infracþiona-
le a celui în cauzã.
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Magistraþii Tribunalului Dolj l-au condam-
nat la 12 ani de puºcãrie pe craioveanul de
34 de ani, care, dupã ce s-a îmbãtat, ºi-a bã-
tut soþia, ce divorþase recent de el, atât de
tare încât femeia a intrat în comã din cauza
rãnilor grave suferite, iar ulterior a decedat.
Hotãrârea a fost luatã ieri de judecãtorii cra-

ioveni, care l-au menþinut pe inculpat dupã
gratii ºi au hotãrât ca, pe laturã civilã, pro-
cesul sã se judece separat, dispunând ca in-
culpatul sã achite cheltuielile de spitalizare
ale victimei, în valoare de 13.376,96 lei . Sen-
tinþa de ieri nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

pe fondul geloziei, a început sã se
certe cu ea, apoi, la un moment
dat, a prins-o pe Felicia, a dus-o
în baie ºi a început sã o loveascã
violent cu pumnii ºi picioarele.
Mama femeii a auzit urletele dis-
perate, a încercat sã intre în baie
sã-l opreascã pe agresor, însã n-a
reuºit, aºa cã a sunat pe 112, anun-
þând ce se întâmplã.

Agenþi ai Secþiei 3 Poliþie Craio-
va, dar ºi jandarmi au ajuns la faþa
locului, însã, când au reuºit ei sã

intre în baie, victima era aruncatã
în cadã, plinã de sânge ºi inconºtien-
tã. A fost solicitatã o ambulanþã,
medicii au resuscitat-o pe femeie,
aceasta fiind transportatã în comã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, a fost internatã la Secþia
de Terapie Intensivã, unde ulterior
a decedat. Agresorul a fost ridicat
ºi dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, procu-
rorul de caz dispunând reþinerea sa
pentru 24 de ore, apoi a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, fiind ºi
acum în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul,
iar pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie
a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr.719/P/2016 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii ac-
telor de urmãrire penalã privind

pe privind pe inculpatul Smãrãn-
dache Cãtãlin Ion, trimis în jude-
catã sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de omor asupra unui mem-
bru de familie. Dispune începerea
judecãrii cauzei privind pe incul-
patul Smãrãndache Cãtãlin Ion”.

 Inculpatul a fost menþinut în
spatele gratiilor, iar ieri instanþa a
pronunþat sentinþa. Bãrbatul a re-
cunoscut comiterea faptelor în faþa
magistraþilor craioveni ºi a cerut
sã beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, in-
stanþa a admis solicitarea ºi l-a
condamnat la 12 ani de închisoa-
re. Judecãtorii au mai stabilit ca
inculpatul sã achite cheltuielile de
spitalizare, iar acþiunile civile for-
mulate de rudele victimei se vor
judeca într-un dosar separat:

 „Condamnã pe inculpatul
Smãrãndache Cãtãlin Ion la pe-

deapsa de 12 ani închisoare. Sca-
de din durata pedepsei închisorii
perioada detenþiei preventive de la
05.10.2016 la zi ºi menþine starea
de arest preventiv a inculpatului.
Admite acþiunea civilã formulatã
de Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova ºi obligã incul-
patul la plata sumei de 13376,96
lei cãtre partea civilã Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
reprezentând cheltuieli de spitali-
zare a victimei Smãrãndache Fe-
licia Ileana. Disjunge acþiunile
civile formulate de Þãpuº Eugen,
Þãpuº Valica ºi Þãpuº Alin Daniel.
Obligã inculpatul la plata sumei
de 1.641 lei cheltuieli judiciare
statului. Cu drept de apel în ter-
men de 10 zile de la comunicare .
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi
17 mai 2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 



cuvântul libertãþii / 5joi, 18 mai 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

De la an la an, listele de aºtepta-
re sunt însã tot mai lungi pentru
cã numãrul de donatori a scãzut
fiind mult mai mic faþã de cel al
persoanelor care au nevoie de un
transplant.

În registrele Agenþiei Naþionale
de Transplant figureazã 2.372 pa-
cienþi care aºteaptã un transplant
de rinichi ºi peste 9.000 de diali-
zaþi. În total, din momentul în care
s-au fãcut primele proceduri în
România, 1.057 de persoane au
fost transplantate, iar 78 de bol-
navi au decedat înainte de a fi su-
puºi unei intervenþii salvatoare.
Pentru un transplant hepatic aº-
teaptã 534 de persoane, iar de-a
lungul anilor 513 au fost transplan-
tate. S-au înregistrat ºi 207 dece-
se din rândul celor care se regã-
seau pe listele de aºteptare. ªi pen-
tru transplantul de cord aºteaptã
34 de pacienþi.

Numãrul de transplanturi, în scãdereNumãrul de transplanturi, în scãdereNumãrul de transplanturi, în scãdereNumãrul de transplanturi, în scãdereNumãrul de transplanturi, în scãdere
Numãrul donatorilor de organe pentru trans-

plant ºi implicit de transplanturi înregistreazã o
scãdere începând din vara anului trecut. Toate
acestea în condiþiile în care aproape 3.000 de

români se aflau, la sfârºitul anului trecut, pe liste-
le de aºteptare pentru un transplant de organe.

Modificãrile au fost aduse
pentru a asigura protecþia socia-
lã a persoanelor cu venituri mici,
prin limitarea cuantumului chiriei,
astfel:

- maximum 10% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, calculat în funcþie de ve-
niturile realizate în ultimele 12
luni, în cazul în care venitul brut
pe membru de familie este mai
mic sau egal cu salariul minim
brut pe þarã;

- maximum 20% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, dacã venitul brut pe mem-

Din 12 mai a.c., la propunerea Ministerului
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene (MDRAPFE), chiriile dato-
rate de persoanele cu venituri reduse care bene-
ficiazã de locuinþe ANL vor fi diminuate ºi calcu-
late dupã noi criterii, raportate la venitul reali-
zat pe membru de familie, se aratã într-un co-
municat al MDRAPFE. Acest aspect este regle-

mentat prin Hotãrârea de Guvern nr. 304/2017
(aprobatã în ºedinþa din 6 aprilie 2017), prin care
au fost actualizate Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/
1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pen-
tru Locuinþe (ANL). Hotãrârea a intrat în vigoa-
re odatã cu publicarea în Monitorul Oficial al
României nr. 354 din 12 mai 2017.

bru de familie este mai mare decât
salariul minim brut pe þarã, dar nu
depãºeºte 100% salariul minim brut
pe þarã garantat în platã;

- maximum 30% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, dacã venitul brut pe mem-
bru de familie depãºeºte 100% din
salariul minim brut pe þarã, dar nu
mai mult de 5.000 lei.

Reducerea chiriilor pentru per-
soanele care beneficiazã de locuin-
þe ANL are loc în condiþiile în care:

- cheltuielile de administrare,
întreþinere ºi reparaþii se diminu-
eazã de la 1,11% din valoarea de

înlocuire a construcþiei la maxi-
mum 0,8% din valoarea de înlo-
cuire a construcþiei;

- coeficientul specific rangului
localitãþii se extinde între 0,6, spe-
cific satelor, ºi 1, pentru Bucureºti;

- coeficientul de venit scade la
0,8 pentru chiriaºii al cãror venit
pe membru de familie este mai mic
sau egal cu salariul minim brut pe
economie.

De asemenea, prin actul norma-
tiv, se pondereazã chiriile ºi cu un
coeficient care þine cont de anul
de recepþie a blocului ANL, care
variazã între 0,85 pentru imobilele
construite pânã la finalul anului
2004, ºi urcã la 1 pentru cele ridi-
cate începând cu 2016.

În Anexa nr. 16 la Normele me-
todologice actualizate, se regãseº-
te un model de calcul al chiriei, atât
pentru tinerii sub 35 de ani, cât ºi
pentru tinerii peste 35 de ani. Chi-
ria astfel calculatã se actualizeazã
anual, în funcþie de rata inflaþiei
comunicatã de cãtre Institutul Na-
þional de Statisticã ºi de veniturile
membrilor familiei chiriaºilor.

Pentru anul 2017, odatã cu pu-
blicarea, în Monitorul Oficial al
României, a Normelor metodolo-
gice actualizate, autoritãþile admi-
nistraþiei publice locale care ad-
ministreazã locuinþe pentru tineri,
destinate închirierii, trebuie sã ac-
tualizeze chiria în condiþiile legii
ºi ale prevederilor contractuale ºi

sã comunice ANL, în termen de
60 de zile, o situaþie detaliatã cu
privire la cuantumul chiriilor de-
falcate pe tipuri de apartamente ºi
vârsta chiriaºilor, precum ºi data
scadentã a plãþii chiriei pentru fie-
care chiriaº.

Programul de construcþii de lo-
cuinþe pentru tineri, destinate în-
chirierii este principalul program
implementat de ANL ºi se adre-
seazã tinerilor cu vârste cuprinse
între 18 ºi 35 de ani la data depu-
nerii cererii pentru repartizarea
unei locuinþe construite prin ANL
ºi destinate închirierii, persoane
care nu îºi permit sã cumpere sau
sã închirieze o locuinþã de pe pia-
þa liberã. (Mediafax)

Anul trecut, doar 120
de donatori

În urmã cu câþiva ani, România
înregistrase progrese în ceea ce
priveºte transplanturile. Într-un
studiu realizat de Comisia Europea-
nã în perioada 2007-2013 – ce ur-
mãrea progresele înregistrate la
acest capitol de statele membre –,
România deþinea poziþia a doua ca
dezvoltare a procedurilor de trans-
plant, dupã Luxemburg. Numãrul
de centre acreditate pentru prele-
varea de organe a crescut de la 16,
câte erau funcþionale, la 42. Mai
mult, au devenit operaþionale spi-
talele Sf. Maria ºi Colþea pentru
transplant hepatic, respectiv trans-
plant medular. România a adoptat
împreunã cu celelalte state ale Con-
siliului Europei „Convenþia împo-
triva traficului de organe”. Au fost
acreditate mai multe spitale capa-

bile sã identifice ºi sã declare do-
natori în moarte cerebralã, douã
centre pentru transplant hepatic
(Fundeni ºi Sf. Maria), patru cen-
tre pentru transplant renal (Fun-
deni, Cluj, Iaºi, Braºov) ºi trei cen-
tre pentru transplant de cord (Târ-
gu Mureº, Floreasca ºi Institutul
„C.C. Iliescu”). Spitalul Judeþean
din Craiova a primit în 2013 acre-
ditare pentru prelevare ºi trans-
plant osos, prima intervenþie
având loc la începutul lunii iulie
2014. Aceste activitãþi au permis
salvarea vieþii unui numãr impor-
tant de pacienþi care necesitau
transplanturi de organe, mãrind
longevitatea dupã transplant ºi îm-
bunãtãþind calitatea vieþii pacienþi-
lor transplantaþi.

Numãrul donatorilor a scãzut
însã de la un an la altul, fapt ce
face ca listele de aºteptare sã fie,
în continuare, foarte aglomerate.

Pe întreg parcursul anului 2016
în România au fost 120 de dona-
tori. Specialiºtii spun cã de vinã
ar fi o serie de informaþii care au
circulat despre activitatea de
transplant ºi care nu au fost sufi-
cient de bine verificate ºi nici co-
rect argumentate.

Peste 70.000 de europeni
aºteaptã un transplant

ªi în Europa, aproximativ
70.000 de persoane, cu vârste în-
tre 25 ºi 60 de ani, privesc spre o
ºansã la viaþã. Printre ei, 52.000
de pacienþi aºteaptã un transplant
de rinichi, 7.000 aºteaptã un trans-
plant hepatic, iar 3.600 aºteaptã un
transplant de cord.

Tocmai din acest motiv, în con-
diþiile în care pe lista de aºteptare
pentru diverse tipuri de transplant
se regãsesc 20.000 de francezi,
autoritãþile de la Paris au modifi-
cat substanþial politica privind do-

narea de organe ºi acum fiecare
persoanã devine automat donator
de organe, dacã nu se înscrie într-
un registru special prin care sã re-
fuze acest gest. Noua lege presu-
pune cã organele pot fi prelevate,
indiferent de dorinþa familiei.

Pânã la 1 ianuarie, când legisla-
þia a intrat în vigoare, persoana tre-
buie sã se înregistreze special pen-
tru a deveni donator de organe. Cei
care nu vor sã îºi doneze organele
trebuie sã îºi punã numele pe o „lis-
tã de refuz”, o listã pe care s-au
înregistrat 150.000 de oameni pânã
în prezent. Autoritãþile au promis
sã facã procesul mai simplu pen-
tru cei care vor sã se înregistreze
pe aceastã listã ºi procesul va fi
realizat online. Þara se va alinia,
astfel, ºi altor state europene în
care acordul pentru donarea de or-
gane este unul prezumat, din ofi-
ciu, ºi nu unul informat.

RADU ILICEANU
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Programul de sprijin pentru
tomate cultivate în sere sau so-
larii a prins destul de bine ºi în
Dolj. ªi nu puþini au fost produ-
cãtorii care s-au înscris pentru a
beneficia de o sumã consistentã.
Reamintim cã valoarea sprijinu-
lui financiar acordat beneficiari-
lor este de 13.481,4 lei/beneficiar/
an, sumã ce reprezintã contrava-
loarea în lei a 3.000 euro/benefi-
ciar/an, pentru o suprafaþã de
1.000 mp. Programul se desfã-
ºoarã pe o perioadã de 8 ani.

Mai-marii þãrii, la pas prin
comunele cu renume

legumicol
Pentru cã acest program na-

þional a pornit cu multã deter-
minare din partea conducerii
MADR, mai ales cã angajaþii din
teritoriu ai Direcþiilor pentru
Agriculturã erau obligaþi sã tri-
mitã zilnic un raport asupra si-
tuaþiei celor înscriºi în program,
nu au lipsit nici întâlnirile din le-
gumicultori, pe de o parte, ºi
ministrul Petre Daea ºi preºedin-
tele PSD, Liviu Dragnea, pe de
alta. Acesta din urmã, în vizita
de luni, din judeþul Olt, localita-
tea Cilieni, a lãsat sã se înþelea-
gã cã producãtorii veritabili nu
au acces pe pieþe din cauza re-
þelelor de samsari.

„Roºiile ajung în piaþã, numai

Roºiile autohtone au ajunsRoºiile autohtone au ajunsRoºiile autohtone au ajunsRoºiile autohtone au ajunsRoºiile autohtone au ajuns
în Piaþa Chiriacîn Piaþa Chiriacîn Piaþa Chiriacîn Piaþa Chiriacîn Piaþa Chiriac

Craiovenii îºi pot procura tomate cultivate
ecologic de producãtorii doljeni. Desfacerea
se realizeazã prin singura piaþã en-gross a
municipiului: Chiriac. Preþul a coborât sub 10
lei/kg ºi, pe mãsurã ce stocurile vor creºte,
se aºteaptã ca nivelul acestuia sã echivaleze
cu cel din import, de aproximativ 5-6 lei/kg.
Datã fiind aceastã situaþie devine evident cã,
de la producãtori, tomatele sunt ridicate pe

bani puþini, ce nu pot acoperi cheltuielile de
înfiinþare a culturilor în spaþii protejate. Filie-
rele samsarilor s-au adaptat din mers, ajun-
gând chiar în locurile de producþie ºi ridicând
de acolo marfa. Mai mult, se mai interpun alþi
intermediari, respectiv cei care ocupã tara-
bele, astfel cã, de la þãranul producãtor ºi
consumatorul final, preþul roºiilor cunoaºte
majorãri nejustificate.

cã nu ajung direct ºi trebuie sã
recunoaºtem cã n-a fost timp su-
ficient ca, într-o lunã, douã, trei,
sã se poatã distruge aceste reþe-
le mafiote. Sunt reþele mafiote,
cu bani mulþi investiþi, cu pro-
tecþie din partea unor membri ai
unor instituþii. Nu-i ºtim, dar nu
se putea fãrã protecþie. Este ºi
o reþea româneascã. Oamenii
merg cu roºia, n-au loc în pieþe
ºi se joacã cu ei. Þi-o
iau, dar nu-þi dau factu-
rã. Iar legumicultorii
sunt puºi în faþa a douã
opþiuni: sã stea cu tone
de roºii sã se strice ºi sã
aºtepte o facturã care
nu mai vine pentru cã,
deocamdatã, statul încã
nu este pregãtit sã dea
aceastã bãtãlie, în aceas-
tã perioadã, ci abia la
toamnã sau la sfârºitul
anului, sau sã le dea ºi
sã aºtepte mai târziu,
când va scãdea preþul,
când angrosiºtii sunt dis-
puºi sã le dea facturi.
Aºa se joacã cu ei de
mult”,  a  spus Liviu
Dragnea.

În piaþa Chiriac,
roºiile sunt ºi la
a doua mânã

Pe raza municipiului

Craiova, comerþul cu legume ºi
fructe în sistem en-gross se
desfãºoarã doar prin Piaþa Chi-
riac. Cum locurile de desface-
re sunt limitate ºi pentru ele s-
a licitat demult, iar numãrul le-
gumicultorilor ce s-au înscris
în Programul tomate a crescut
considerabil, este evident cã nu
aceºti producãtori ne pun ro-
ºiile în sacoºã.

Mai mult, reþele de samsari
s-au organizat printr-o diviziu-
ne a muncii eficientã. Cei care
vând nu se mai deplaseazã prin
Dolj sau alte judeþe limitrofe
pentru a-ºi procura marfa, ci
lasã aceastã corvoadã în sar-
cina altor, ce dispun de auto-

vehicule de tonaj suficient de
mare, încât un singur drum
prin câteva comune sã merite
efortul. S-a ajuns într-acolo în-
cât tomatele sã fie cumpãrate,
acum, din faþa solariilor. Cum
la negocieri samsarii sunt ma-
eºtri dovediþi, e clar cine iese
în câºtig din aceastã tranzac-
þie. Despre acte fiscale, mai
puþin poate fi cazul, existând
riscul ca producãtorii sã nu
poatã dovedi, ulterior, în faþa
angajaþi lor Direcþiei  pentru
Agriculturã,  cã marfa lor a
fost vândutã pentru consum,
accesând astfel sumele avan-
sate de MADR.

Cu preþuri de desfacere ce os-
cileazã în jurul a 8 lei/kg, roºiile
ecologice din Dolj trec, aºadar,
printr-un lanþ de intermediari
pânã sã ajungã la consumatorul
final. Situaþia este cunoscutã
foarte bine de autoritãþile din
Craiova, de la angajaþii Direcþiei
pentru Agriculturã, pânã la alte
organe responsabile cu respec-

tarea legalitãþii în activitãþile de
comerþ. Aºadar, ceea se spune
preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, este conform realitãþii. Nu-
mai cã de lamentãri suntem sa-
turaþi. Iar a-i tot sfãtui pe pro-
ducãtorii agricoli sã-ºi uneascã
forþele în cooperative agricole,

deºi este un mod nor-
mal în statele dezvol-
tate ale UE de a face
agriculturã perfor-
mantã, nu este o mã-
surã eficientã, atâta
timp cât reþelele de in-
termediari în comerþul
agricol sunt bine im-
plantate. Or, a le des-
tructura presupune
concursul mai multor
instituþii, dar mai ales
o voinþã clarã.

Suntem sfãtuiþi
sã nu cumpãrãm
roºii din import
Prin toate pieþele

craiovene, roºiile de
import din Grecia se
comercializeazã cu 5-
6 lei kilogramul. Ace-
leaº i  p re þu r i  sun t
practicate ºi de su-
permarketuri. Revân-
zãtorii se plâng cã,

nici la un asemenea preþ, aces-
tea „nu pleacã” aºa uºor de pe
tarabe, cum s-ar fi aºteptat.
Deºi sunt mai cãutate de con-
sumatori, pentru cã au un as-
pect comercial mai bun decât
cele de producþie internã.

„Nu se înþeleg (n.r. – sam-
sarii) cu legumicultorii români,
au roºia din import ºi zic cã ro-
mânii  acceptã,  se pãcãlesc,
pentru cã este o roºie frumoa-
sã, sclipeºte, este spãlatã, datã
cu parfum ºi cu luciu, even-
tual. Când o tai acasã, este car-
ton. Þine ºi de noi, cei care
cumpãrãm, suntem români ºi
vrem sã le dãm copiilor mân-
care sãnãtoasã”, a mai comen-
tat Liviu Dragnea, în comuna
Cilieni, judeþul Olt. Pânã la edu-
carea cumpãrãtorilor, ar fi fost
mai bine ca autoritãþile sã se
implice pe toate paliere de
competenþe în a-i sprijini pe
producãtorii interni sã reuºeas-
cã sã-ºi vândã marfa. Poate cã
va veni ºi vremea asta.
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Ieri, Liceul Tehnologic Trans-
porturi Cãi Ferate din Craiova a
organizat „Ziua Porþilor Deschise”.
Reprezentanþi din unitãþi gimnaziale
din Craiova ºi din judeþ au venit sã
ia contact cu ceea ce pune la dis-
poziþie, prin ofertã educaþionalã,
Liceul CFR, aºa cum este cunos-
cut de zeci de ani. Elevii,îndrumaþi
de cadrele didactice din unitatea de
învãþãmânt, au þinut sã marcheze
momentul prin susþinerea unui pro-
gram de dansuri populare ºi o ex-
poziþie de modã. Nu a lipsit un

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, Liceul Tehnologic Transporturi Cãi Fe-
rate din Craiova a avut loc „Ziua Porþilor Des-
chise”. Conducerea instituþiei de învãþãmânt
ºi-a prezentat oferta educaþionalã pentru anul
ºcolar urmãtor, iar întreaga manifestare a avut
parte ºi de momente artistice, prezentate de

elevii ºcolii. Unul dintre profesorii de marcã ai
liceului a þinut sã împãrtãºeascã din experien-
þa sa ºi, chiar dacã este pensionar, va rãmâne
lângã cadrele didactice ºi copiii de la CFR, fi-
indu-i aprobatã prezenþa la cursuri de cãtre
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.

concert susþinut de corul Semina-
rului Teologic Ortodox „Sf. Gri-
gorie Teologul” din Craiova. Asis-
tenþa a aplaudat momentele de pe
scena improvizatã în holul de in-
trare de la CFR.

«Mã bucur cã am ocazia de a
prezenta paleta noastrã de oferte
educaþionale ºi le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei, copiilor ºi, nu în
ultimul rând, pãrinþilor. Ne prezen-
tãm în faþa tuturor cu o dotare de
excepþie, laboratoare bine puse la
punct ºi echipate, cu tehnologie

modernã, accesatã, în anii trecuþi,
pe fonduri PHARE, ºi avem peste
1.000 de elevi înscriºi în procesul
de învãþãmânt, de la cursuri de zi,
profesionale, serale pânã la post-
liceale. Am fost printre primii care
am avut un parteneriat cu o socie-
tate comercialã, prin care am ºco-
larizat elevi, iar de anul viitor vrem
sã intrãm ºi pe învãþãmântul
„dual”, deoarece avem tot ceea ce
trebuie, de la cantinã, spaþii de ca-
zare pânã la, aºa cum am mai spus
dotãri», a precizat prof. Cristian
Pãtraºcu, director al Liceului Teh-
nologic Transporturi Cãi Ferate din
Craiova.

Un profesor eminent,
cu realizãri ºi dorinþe

Unul dintre profesorii mai vechi
ai liceului, cu anvergurã naþionalã,
aflat la vârsta pensionãrii, dar care
va mai lucra în sistem, fiindu-i apro-
batã prezenþa la post, ni s-a destãi-
nuit. Ca o simplã prezentare, a fost
cel care l-a îndrumat, la început,
pe  Louis Funar, unul dintre cei
mai mari matematicieni pe care i-a
dat Craiova, ºi a fost în echipa mi-
nisterialã de elaborare a primului pro-
iect de Lege a educaþiei. Numele
sãu este  Marcel Alexandru Flo-
rescu ºi are o carierã de 42 de ani
în spate, de la profesor simplu,

pânã la director de ºcoalã ºi mem-
bru în echipa ministerialã.

„Am de aici, de la CFR, foarte
multe amintiri. Imediat dupã 1989,
am obþinut titularizarea, dar, ocu-
pând ºi alte funcþii, am ajuns în
urmã cu 10-15 ani în acest loc.
Sunt foarte multe momente plã-
cute, de care îmi aduc aminte cu
plãcere. La început a fost foarte
greu ºi ºtiþi cum este, matemati-
ca este o disciplinãdificilã, dar de
care, dupã terminarea studiilor li-
ceale, oamenii îºi dau seama cât
este de necesarã. Sigur, fiind un
liceu tehnologic, este mai greu,
dar, dacã ai aplecare ºi, aºa cum
am mai spus, ai calitãþi psiho-pe-
dagogice, poþi face lucruri minu-
nate cu elevii. Totul este sã ºtii
cum sã vorbeºti cu tinerii. Pânã
la urmã, este o plãcere sã mun-
ceºti cu copiii”, a menþionat prof.
Alexandru Florescu.

Foarte volubil, dezinhibat, do-
vada calitãþii sale înalte de dascãl,
acesta ne-a spus ºi ceva din acti-
vitatea sa: «Am început, în urmã

cu 42 de ani, ca tânãr profesor.
Atunci, la ªcoala nr.12, actuala
ªcoalã Gimnazialã „Decebal” , am
fãcut pregãtire suplimentarã cu cel
care avea sã devinã marele mate-
matician Louis Funar. În acei ani,
fãceam ore în plus cu domnul prof.
univ. dr. Dumitru Buºneag, fost
decan al Facultãþii de Matematicã
a Universitãþii din Craiova. Þin
minte cã, imediat dupã 1989, am
fost inspector, am reuºit sã adu-
cem, prin donaþii, calculatoare, dar
foarte puþine, aºa cã s-a luat iniþia-
tiva înfiinþãrii unui liceu de infor-
maticã, actualul „Odobleja”, deoa-
rece era mare cerere din partea ele-
vilor. Am fost în prima echipã de
realizare a unei Legi a educaþiei ºi
unele s-au realizat, dar altele mai
au de aºteptat».

Întrebat ce îºi doreºte cel mai
mult, a rãspuns fãrã ezitare:
„Vreau ca toþi tinerii sã se întoar-
cã în România. Am ºi eu fata în
Franþa ºi aº dori sã vinã în Ro-
mânia. Este, poate, lucrul care mã
doare cel mai mult”.

În 1826, la Craiova se puneau bazele
ªcolii Naþionale Medii, a doua instituþie de
acest gen din Principatele Române, cea
care avea sã treacã prin mai multe denu-
miri ºi care, în prezent, se numeºte
Colegiul Naþional „Carol I”. Cei care au
semnat actul înfiinþãrii, printre mai mulþi
alþii, au fost doi elevi ai luiGheorghe Lazãr
ºi ai lui Ion Heliade Rãdulescu – prof.
Stanciu Cãpãþâneanu ºi înv. Grigore
Pleºoianu.

În 1885, prin Înalt Decret Legal, ºcoala
a primit numele de „Carol I”, carese va
pãstra pânã în 1948, când a devenit

Competiþia, organizatã sub jurisdicþia
Agenþiei Naþionale Antidrog, ºi-a desfãºurat
faza localã în februarie, iar acum s-a finali-
zat etapa judeþeanã. „Am colaborat cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, cu Primã-
ria Municipiului Craiova, cu Direcþia de Sã-
nãtate Publicã Dolj, cu multe alte instituþii.
Copiii care au participat la acest concurs ºi-
au arãtat talentul în ceea ce priveºte mesajul
lor pentru o viaþã sãnãtoasã, fãrã droguri.
Am avut 80 de participanþi, iar juriul a avut
o avut o sarcinã dificilã în stabilirea câºtigã-
torilor, deoarece toate lucrãrile au fost foar-

Colegiul Naþional „Carol I”,
la ceas aniversar

Colegiul Popular „Nicolae Bãlcescu”, apoi
Liceul „Nicolae Bãlcescu”, iar, din 1998 a
revenit la denumirea iniþialã. Actualul sediu
a fost ridicat între anii 1893-1895, Regele
Carol I aºezând la fundaþie un cilindru
metalic cu documentul oficial al ctitoriei.

«Pentru a marca evenimentul, în ºcoala
noastrã s-au desfãºurat activitãþi culturale,
artistice, educative, sportive pe întreg
parcursul acestei sãptãmâni în care ne
aflãm.Ca o încununare a strãdaniilor
elevilor, profesorilor ºi întregului personal
al ºcolii în pregãtirea acestui eveniment,
vineri, 19 mai, de „Ziua Colegiului”, va

avea loc un program artistic,
începând cu ora 9.00, la
Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova. Apoi,
elevii de la noi ºi cei de la
Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” se vor întrece într-o
fidelã competiþie a PRIETE-
NIEI, pãstrând ºi continuând o
frumoasã tradiþie a acestor
ºcoli dupã modelul european
(un fel de Oxford – Cambridge
– n.r.). La ceas aniversar, îi
felicitãm pe toþi – dascãli,
personal al ºcolii, pãrinþi ºi
elevi, dorindu-le „Vivat,
crescat, floreat!” ºi-i aºteptãm
pe toþi mâine, sã ne fie alãturi»,
a precizat prof.  Cristian
Stãiculescu, director al
Colegiului Naþional „Carol I”.

„Mesajul meu Antidrog” – la faza premierilor
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj a premiat,

ieri, câºtigãtorii fazei judeþene a concursului naþional „Mesajul meu Antidrog”,
desfãºurat, atât la ciclul gimnazial, cât ºi la cel liceal, pe mai multe secþiuni, de la
eseu literar, filme de scurt metraj, spoturi pânã la creaþii în desen sau acuarelã.

Ceremonia s-a desfãºurat la Liceul Tehnologic Transporturi Cãi Ferate (CFR) din
Craiova, cu care CPECA are o foarte bunã colaborare.

te bune. Am acordat 30 de premii ºi, îmbu-
curãtor, foarte multe creaþii au venit din te-
ritoriu – Malu Mare, Segarcea,  Bechet etc.
–, semn cã tinerii sunt foarte interesaþi de
fenomenul combaterii consumului de dro-
guri”, a precizat comisar  Florin Nicolãiþã,
coordonatorul CPECA Dolj.

Acesta a mai adãugat cã în prezent sunt
28 de persoane aflate în proces de monitori-
zare atentã a consumului de droguri, care
au solicitat singure sau prin aparþinãtori (în
cazul minorilor) consilierea de specialitate,
au venit prin decizii ale instanþelor de jude-
catã sau se aflã în custodia unor alte institu-
þii ale statului. De asemenea, sunt solicitãri
venite ºi din partea Unitãþilor de Primiri Ur-
genþe ale spitalelor din raza teritorialã.

«Suntem într-un judeþ cu risc minim de
pericol în ceea ce priveºte consumul ºi de-
pendenþa de droguri, dar asta nu înseamnã
cã trebuie sã nu mai desfãºurãm programe
de prevenire. Sigur, adolescenþii sunt mai
predispuºi la consumarea unor astfel de sub-
stanþe, inclusiv a celor care au tentã legalã,
„etnobotanice”, aºa cum sunt cunoscute, ºi
aici este vorba ºi de percepþie, de educaþie,
deoarece nu s-au însuºit riscurile. Oricum,
vom continua colaborarea cu instituþiile care
au prerogative în domeniu, iar, dacã tot vor-
bim de premiere, aceasta s-a datorat Primã-
riei Craiova», a mai spus Florin Nicolãiþã.

„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR„Porþi deschise” la Liceul CFR
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Echipa „AstrobotiK” de la Cole-
giul Naþional „Carol I”, formatã din
elevele Nistoricã Timea ºi ªtefã-
nescu-Vâlvoi Daria-Iulia de la cla-
sa a IX-a E, coordonatã de  prof.
Octavian Georgescu, a participat ºi
promovat etapa naþionalã a concur-
sului internaþional European pentru
tineret „Odysseus II”  cu un pro-
iect pe teme de ºtiinþe spaþiale de-
numit ”Rediscover”.Profesorul
Octavian Georgescu, care are în
palmaresul sãu foarte multe parti-
cipãri la olimpiade ºi concursuri, dar
ºi rezultate remarcabile cu elevii, a
subliniat faptul cã aceastã echipã a

În Cehia, la etapa internaþionalã de selecþie

Elevii de la Colegiul „Carol I” vor participa
la „Odysseus II Liberec Regional”

Elevii de la Colegiul Naþional „Carol I”, coordonaþi
de profesorul Octavian Georgescu, s-au remarcat din
nou în domeniul Astronomiei, de data aceasta prin
participarea ºi promovarea etapei naþionale a concur-
sului internaþional european pentru tineret „Odysseus
II”,  cu un proiect pe teme de ºtiinþe spaþiale denumit
„Rediscover”.  Echipa va participa gratuit la etapa
internaþionalã de selecþie, denumitã „Odysseus II
Liberec Regional”, ce se va desfãºura în Cehia, la
Liberec ºi Praga, între 14 ºi 18 iunie 2017. Aici vor
participa 14 echipe din Cehia, Slovacia ºi România la
categoria „Pioneers” plus ºase echipe de studenþi la
categoria „Explorers”. Cele mai bune echipe vor avea
posibilitatea sã se califice la finala Europeanã de la
Bruxelles/Toulouse din iulie 2017. Rezultatul este cu
atât mai merituos cu cât el a fost anunþat chiar cu
câteva zile înainte de aniversarea Colegiului „Carol I”,
o unitate de învãþãmânt reper în Oltenia ºi nu numai.

fost constituitã în cadrul cercului
de astronomie, astrofizicã ºi robo-
ticã ”Astrobotic Club” în octom-
brie 2016, cu ocazia desfãºurãrii ac-
tivitãþilor Sãptãmânii Mondiale a
Spaþiului coordonate de domnia sa
ºi de  prof. Grigorie Otilia, în cali-
tate de reprezentanþi ESERO pen-
tru regiunea Oltenia ºi judeþul Dolj.
„Iniþial am acceptat înscrierea unei
echipe de trei elevi ºi am demarat
activitãþile specifice pentru realiza-
rea proiectului, limitat la un buget
de maxim 300 de Euro impus de
organizatori. Elevele  Nistoricã Ti-
mea ºi ªtefãnescu-Vâlvoi Daria-

Iulia au participat sãptãmânal la ac-
tivitãþi de documentare, proiectare,
construcþie, prezentare, filmãri etc.,
perseverând în atingerea”, a subli-
niat prof. Octavian Georgescu.

Organizatorul etapei regionale
Europene este Czech Space Office

Concursul internaþional Odys-
seus, demarat în 2012-2013, este
un concurs pe teme spaþiale finan-
þat din fonduri europene, destinat
tinerilor cu vârste între 7 ºi 22 de
ani. Odysseus II îºi propune sã in-
spire tinerii din toatã Europa ºi sã
le stârneascã curiozitatea în dome-
niul explorãrii spaþiale, printr-o se-
rie de activitãþi educaþionale care
vor combina învãþarea ºtiinþificã cu
experienþele practice. Elevele ºi
coordonatorul  echipajului vor par-
ticipa gratuit la etapa internaþiona-
lã de selecþie ce se va desfãºura în
Cehia la Liberec ºi Praga între 14
ºi 18 iunie 2017. Organizatorul eta-
pei regionale Europene este Czech
Space Office, organizaþie similarã
cu Agenþia Spaþialã Românã de la
noi. „Tema aleasã, conþinutul
ºtiinþific ºi mijloacele de exprima-
re au fost stabilite de elevi ºi acor-
date scopului propus dupã consul-
tãri în echipã ºi activitãþi tip men-
torat din partea mea. Echipa s-a
format ºi stabilizat prin activitãþile
comune desfãºurate iar în iarnã am
reuºit sã analizãm prima ciornã a
proiectului. Activitãþile de corec-
tare, de îmbunãtãþire ºi pregãtire a
prezentãrii au durat pânã la terme-
nul limitã, când proiectul a fost în-
cãrcat pe pagina web a proiectului
în aºteptarea evaluãrii la nivel naþi-
onal”, a a explicat profesorul co-
ordonator, Octavian Georgescu.

La categoria Skywalkers –
desene tematice

Nici elevii mai mici ai Colegiu-
lui Carol I nu s-au lãsat mai pre-
jos. ªi aceºtia  au participat  la ca-
tegoria Skywalkers cu desene te-
matice, fiind aºteptate rezultate pe
mãsura muncii lor. Concursul a mai
avut doua ediþii. Anul trecut, Cole-
giul Naþional „Carol I” a fost re-
prezentat prin prof. Georgescu
Octavian în calitate de evaluator -
expert în astronomie ºi reprezen-
tant ESERO la nivelul regiunii Ol-
tenia). „Ieri (n.r. marþi) m-am bu-
curat enorm împreunã cu elevii mei
când am aflat cã, deºi nu au fost
câºtigãtori absoluþi, fac parte din
grupul echipelor româneºti califi-
cate la etapa internaþionalã pe re-
giunea europeanã care reuneºte
Republica Cehã, Slovacia ºi Româ-
nia, mai ales cã practic elevii au
câºtigat ca premiu aceastã excur-
sie cu toate cheltuielile plãtite de
organizatori ºi au posibilitatea sã
câºtige ºi alte premii prin califica-
rea la finala europeanã din iulie”, a
mai spus profesorul coordonator.
Opt semifinale europene ºi una non UE

Concursul este susþinut de ju-
cãtorii importanþi în domeniul
ºtiinþelor spaþiale ºi aeronauticii la
nivel European, are  participãri din
þãri non-UE ºi are ca evaluatori
experþi din diferite domenii cone-
xe ºi din educaþie. Este asemãnã-
tor cu concursurile organizate de
NASA ºi ESA la care au mai parti-
cipat elevi din Romania, elevi care
au câºtigat premii consistente, va-
lorizaþi de Ministerul Educaþiei la
fel ca participanþii la alte concur-
suri ºtiinþifice diferite de olimpia-

de. Concursul îºi propune sã ofe-
re oportunitãþi de învãþare în do-
meniul ºtiinþei ºi tehnologiei spaþi-
ale pentru tineretul european. ” Vor
exista 8 semifinale europene ºi una
non UE care vor selecta câºtigã-
torii ºi finaliºtii ce vor participa la
finala pan-Europeanã în 17 iulie
2017 la Toulouse, Franþa. Dom-
nul director Angel Cristian Stãicu-
lescu, la aflarea veºtii, m-a asigu-
rat cã echipa are tot sprijinul con-
ducerii Colegiului Naþional „Carol
I”pentru o bunã prezentare la se-
mifinala europeanã...”, a conchis
prof. Octavian Georgescu.
O platformã unicã de învãþare

În afarã de obiectivul de a le
propune copiilor un concurs pri-
vind spaþiul cosmic, proiectul O-
dysseus II va cãuta sã promoveze
colaborarea internaþionalã ºi sã
atragã atenþia cãtre domeniul în-
vãþãmântului ºtiinþific legat de ex-
plorarea spaþialã. În acest sens,
obiectivul proiectului este acela de
a antrena autoritãþile naþionale din
domeniul educaþiei ºi de a stabili o
legãturã cu industriile spaþiale ºi cu
numeroase centre de ºtiinþã ºi
agenþii spaþiale din Europa pentru
schimb de experienþã ºi de infor-
maþii privind programele de studiu
despre explorarea spaþialã. Proiec-
tul oferã de asemenea o platformã
unicã de învãþare, care pune la dis-
poziþia elevilor oportunitãþi de cã-
lãtorie, premii ºi stagii de formare
pentru viitoarea lor carierã. Resur-
sele privind ºtiinþa ºi tehnologia
spaþiului cosmic compilate, clasi-
ficate ºi disponibile la începutul
proiectului vor fi în permanenþã
actualizate ºi completate cu trimi-
teri ºi materiale online.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«Ca în fiecare an, la Craiova,
al treilea week-end din luna mai
transformã Piaþa „William Shake-
speare” într-un regal de culoare
ºi forme, rezultat din etalarea unei
diversitãþi de minerale, pietre se-
mipreþioase ºi atrãgãtoare bijute-
rii hand-made (coliere, cercei ºi
brãþãri)», anunþã reprezentanþii
Muzeului Olteniei. Acestea vor fi
prezentate publicului cde peste 35
de colecþionari ºi comercianþi de
minerale, fosile ºi geme din þarã
(Baia Mare, Satu Mare, Cluj-Na-
poca, Arad, Tulcea, Bucureºti

Peste 35 de colecþionari  ºi  comercianþi  de minerale,  fosi lePeste 35 de colecþionari  ºi  comercianþi  de minerale,  fosi lePeste 35 de colecþionari  ºi  comercianþi  de minerale,  fosi lePeste 35 de colecþionari  ºi  comercianþi  de minerale,  fosi lePeste 35 de colecþionari  ºi  comercianþi  de minerale,  fosi le
ºi geme  vin la Craiovaºi geme  vin la Craiovaºi geme  vin la Craiovaºi geme  vin la Craiovaºi geme  vin la Craiova

Piaþa „William Shakespeare” din Craiova va gãzdui, în perioa-
da 19-21 mai a.c., cea de-a X-a ediþie a Salonului Naþional de

Minerale, Fosile ºi Geme, organizat de Secþia de ªtiinþele Naturii
a Muzeului Olteniei, cu sprijinul financiar al Consiliului Jude-
þean Dolj ºi în parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova.

Deschiderea oficialã a manifestãrii va avea loc mâine, 19 mai,
ora 11.00, iar salonul va putea fi vizitat zilnic, în intervalul orar

9.00-19.00, iar duminicã, pânã la ora 15.00.

º.a.) ºi din strãinãtate (Ungaria,
Ucraina, Moldova).

 Salonul Naþional de Minerale,
Fosile ºi Geme este, în fapt, o ex-
poziþie în aer liber, un târg, dar ºi o
bursã a mineralelor, fosilelor ºi ge-
melor, menitã a informa ºi a forma
un publicul vizitator. Pentru a ac-
centua latura educativã, formatoa-
re,  în cadrul Salonului sunt cuprin-
se conferinþe susþinute de specia-
liºti, care prezintã subiecte din mi-
neralogie, geologie ºi din paleonto-
logie. Craiovenii pasionaþi de mine-
rale pot participa sâmbãtã, 20 mai,

ora 11.00, la sediul Secþiei de ªtiin-
þele Naturii (strada „Popa ªapcã”
nr. 7), la conferinþa „Oltenia geo-
logicã”, susþinutã de Ion Stelea,
cercetãtor în cadrul Institutului
Geologic Român din Bucureºti.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Muzeului Olteniei, în Româ-
nia, primele saloane de minerale,
fosile ºi geme s-au desfãºurat la

Cluj-Napoca începând cu anul
1993, fiind iniþiate de profesorul
Virgil Ghiurcã de la Universitatea
„Babeº-Bolyai”, un pasionat de
colecþionarea ºi ºlefuirea mine-
ralelor. La aceste manifestãri luau
parte colecþionari de minerale ºi
fosile, pasionaþi din toatã þara, ti-
neri sau vârstnici, interesaþi sau
numai curioºi. Încet-încet, în
oraºele cu tradiþie în exploatarea
mineralelor (Baia Mare) sau în
centre universitare ca Timiºoa-

ra, Oradea, Iaºi, Bucureºti, ma-
nifestãrile de acest gen s-au ex-
tins, astãzi ajungând sã fie pre-
zenþe obiºnuite în peisajul social ºi
cultural de la noi.

«La Craiova, prima ediþie a salo-
nului a fost organizatã de specialiº-
tii de la Muzeul Olteniei în 2008, an
de an bucurând publicul craiovean,
astfel încât s-a legitimat valoric,
inclusiv la nivel naþional, devenind
o frumoasã tradiþie localã», se mai
precizeazã în comunicat.

Cu ocazia aniversãrii a 27 de ani
de la înfiinþare, Alianþa Francezã din
Craiova, împreunã cu Asociaþia
ACCES Oltenia ºi Asociaþia Bede-
fililor din România organizeazã, în
perioada 19-21 mai, Colocviul In-
ternaþional „România francofo-
nã”, ediþia a II-a, având ca scop
punerea în evidenþã a  interferen-
þelor culturale franco-belgo-româ-
neºti de-a lungul ultimului secol.

Invitaþi de onoare sunt Paul
Laffont – ataºat cultural al Amba-
sadei Franþei la Bucureºti în-
tre1991-1997, fondator al Alianþei
Franceze din Romania, Puiu Manu
ºi Albin Stãnescu – artiºti plastici
ºi autori BD, ªerban Andreescu
– autor BD, scriitorii Anamaria
Ionescu, Aurel Cãrãºel, Michael

În program:
Vineri, 19 mai

Ora 18.00: Vernisajul expoziþiei „Arta lui Albin Stãnescu”. Viziona-
rea filmului francez „Sur quel pied danser?” (Franþa, 2016) în prezenþa
lui Paul Laffont, unul dintre interpreþi.

Sâmbãtã, 20 mai
Orele 10.00-11.30: Atelier de desen pentru copii.
Orele 12.00-14.00: Lansarea celor mai noi cãrþi ºi albume din do-

meniile romanului poliþist, romanului science-fiction ºi al benzilor de-
senate: Albin Stãnescu – albumul „Miu-al-Florilor”; Puiu Manu – al-
bumul „Cãpitanul RO” (scenariu: Adrian Cioroianu); ªerban Andrees-
cu – mini-albumul „Vrãjitorul din Oz”; Mihaela Bercovici/Dodo Niþã –
albumul monografic „Nicu Russu, un artist desãvârºit cu suflet ma-
gic”; Anamaria Ionescu – romanul poliþist „Zodiac”; Michael Hãulicã
– antologia de prozã SF „Argos 3”; Dãnuþ Ungureanu – volumul „Au-
tor de unul singur” (reþete pentru scrierea creativã); Aurel Cãrãºel –
romanul SF „Galaxia Sudicã. Începuturi”; Dan Ninoiu – romanul SF
„Incredibila aventurã a cuviosului Achim”; Dodo Niþã – volumul de
studii „San-Antonio en Roumanie”.

Orele 16.00-18.00: «„Cutezãtorii” – 50 de ani, revista copilãriei
noastre» –masã rotundã susþinutã de Puiu Manu, Albin Stãnescu, Miha-
ela Bercovici, ªerban Andreescu. Moderator: Dodo Niþã.

Duminicã, 21 mai
Ora 10.00: Paul Laffont ºi Elena Trãilã –  „27 de ani de activitate a

Alianþei Franceze din Craiova” – tort aniversar.
Ora 10.30: Lucian Suchici – recital de pian.

Hãulicã, Dãnuþ Ungureanu ºi
Dan Ninoiu, dr. Mihaela Berco-
vici –  medic, Dodo Niþã – istoric
ºi critic al benzii desenate.

Cu acest prilej se va vernisa ex-
poziþia „Arta lui Albin Stãnescu”,
se vor lansa noi romane poliþiste ºi
science-fiction, noi albume de
benzi desenate pentru copii ºi tine-
ret, precum ºi albumul monogra-
fic „Nicu Russu, un artist desãvâr-
ºit cu suflet magic”, în prezenþa
fiicei sale, Mihaela Bercovici, se va
conferenþia despre interferenþele
franco-belgo-româneºti în dome-
niul literaturii, cinematografului,
graficii de carte ºi benzilor dese-
nate. Manifestarea va avea loc la
sediul Alianþei Franceze Craiova,
din strada „Romain Rolland” nr 7.

Facultatea de Litere din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova organizeazã astãzi
ceremonia de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa prof. univ. dr.
Eugen Negrici, teoretician ºi critic
literar. Evenimentul va avea loc la ora
13.00, în Sala Albastrã (sediul central,
strada „Al. I. Cuza” nr. 13). Potrivit
Biroului de presã al Universitãþii din
Craiova, titlul va fi acordat de Senatul
Universitãþii din Craiova la propunerea
cadrelor universitare ale Facultãþii de
Litere. Eugen Negrici (n. 28 noiembrie
1941, Râmnicu Vâlcea) a urmat studii
filologice ºi apoi doctoratul la Universita-
tea din Bucureºti (1959-1964), în 2011
fiind declarat profesor emerit de Senatul
acestei instituþii. A fost profesor ºi la
Filologia craioveanã, la un moment dat
ocupând aici funcþia de decan.

La Galeriile de Artã „Vollard” ale Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” va avea loc mâine,

19 mai, ora 13.00, vernisajul expoziþiei „La început
de drum…”, cu lucrãri realizate de Elena Ruxanda

Bãluþã, elevã în clasa a VIII-a la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova. În perioada grãdiniþei ºi

a ºcolii primare, micuþa artistã a urmat cursuri de
picturã la Palatul Copiilor din Craiova, sub îndrumarea

prof. Valentin Boboc. De asemenea, învãþãtoarea
Titina Sibiºanu nu a încetat a-i sfãtui pe pãrinþi „sã

aibã grijã de mâna ei” în viitor. Drept urmare, din
clasa a V-a, în urma susþinerii probei practice, a

devenit elevã a Liceului de Arte. «Este un copil pentru
care desenul înseamnã foarte mult. A cochetat

aproape patru ani ºi cu sportul, practicând handbalul.
Însã pasiunea pentru artã a fost mai puternicã. Este

încã la început de drum, urmeazã admiterea la
liceu. Anii urmãtori vor fi definitorii pentru cariera
ei», precizeazã organizatorii evenimentului, adãu-

gând cã, în prezent, Elena Ruxanda Bãluþã oscilea-
zã între a alege grafica sau designul vestimentar.

Prof. univ. dr. Eugen Negrici, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii din Craiova
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Elena Ruxanda Bãluþã,
„La început de drum…”
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O grevã generalã declanºatã ieri
de sindicatele din Grecia, ca formã
de protest împotriva unui nou pa-
chet de mãsuri de austeritate, a
afectat transporturile, administraþia
ºi sistemul sanitar. Zeci de zboruri
au fost amânate, iar unele au fost
anulate, în condiþiile în care con-
trolorii de trafic aerian au lansat o
grevã de patru ore. Legãturile din-
tre insulele greceºti ºi celelalte zone
ale þãrii au fost practic blocate,
marinarii fiind în grevã pentru a doua
zi. În plus, aceºtia au în plan pre-
lungirea protestelor ºi oprirea feri-
boturilor în porturi pânã sâmbãtã.
De asemenea, angajaþii din adminis-
traþia publicã ºi profesorii s-au alã-
turat grevei, iar muzeele ºi ºcolile

„Problemele” lui Donald T„Problemele” lui Donald T„Problemele” lui Donald T„Problemele” lui Donald T„Problemele” lui Donald Trump vin nu numairump vin nu numairump vin nu numairump vin nu numairump vin nu numai
de la James Comeyde la James Comeyde la James Comeyde la James Comeyde la James Comey, ci ºi le face el însuºi!, ci ºi le face el însuºi!, ci ºi le face el însuºi!, ci ºi le face el însuºi!, ci ºi le face el însuºi!

Destituirea lui James Comey, di-
rectorul FBI, de cãtre preºedintele
Donald Trump, a fost consideratã o
premisã a unei „crize constituþiona-
le la Washington”. În realitate nici
pomenenalã de aºa ceva, nefiind într-
unit vreun element care sã împingã
lucurile în aceastã zonã delicatã. Mai
degrabã este vorba de o crizã de ipo-
crizie, dar ºi de isterie, deloc strãini
fiind politicienii democraþi, dar ºi
jurnaliºtii din siajul acestora. Cei care
deplâng acum destituirea lui James
Comey, ne readuce aminte Dorin
Tudoran, aflat în SUA, îi cereau
capul anul trecut. S-a uitat faptul cã
recomandarea ca Hillary Clinton sã
nu fie pusã sub acuzare reprezenta proiectul
bionomului Obama-Lynch. Atunci James Co-
mey lãsa sã se înþeleagã, cu discreþie, cã totul,
vizând ocrotirea candidatei democrate, depin-
dea de ceea ce Loretta Lynch dispunea. Re-
deschiderea investigaþiei, din motive asupra
cãrora nu mai insistãm a fost o eroare, fiindcã
de fapt încerca „un joc la douã capete”, nicio-
datã sigur de succes. L-au mai practicat ºi al-
þii. Hillary Clinton n-a pierdut alegerile din cau-
za ruºilor, chiar dacã serverele Comitetului
Naþional Democrat ar fi fost sparte, pentru li-
vrarea unor documente jenante pentru demo-
craþii ºi candidata lor via Wikileaks. Asta nu
înseamnã cã democraþii vor înceta sã caute noi
motive de gâlceavã necurmatã ºi cã Donald
Trump nu-i ajutã sã le gãseascã pentru un po-
sibil impeachment. De datã recentã s-a ºi în-
tâmplat aºa ceva. Potrivit Washington Post,
Donald Trump ar fi oferit lui Serghei Lavrov ºi
Serghei Kislyak, în timpul primirii acestora la
Casa Albã, detalii privind operaþiuni teroriste
pregãtite de Daech care doreºte utilizarea lap-

MIRCEA CANÞÃR

topurilor ca bombe la bordul avioanelor comer-
ciale. În cursul discuþiilor, relateazã cotidianul
american, s-ar fi furnizat anumite informaþii,
mai exact detalii precise cuprinzând denumirea
oraºelor controlate de Daech ºi ameninþãrile
orchestrate. Facem o parantezã. În lupta con-
tra terorismului ºi în principal a Daech, Donald
Trump încearcã sã aibã ca aliat Moscova. S-a
mai discutat despre aºa ceva. Potrivit unor ofi-
ciali americani citaþi de Washington Post, in-
formaþiile erau clasificate „code word”, nive-
lul de clasificare cel mai ridicat utilizat de ser-
viciile de informaþii americane. Numai cã aces-
te informaþii nu erau obþinute de agenþii SUA,
ci de cei ai unei þãri aliate a cãrei identitate n-
a fost dezvãluitã. New York Times estimeazã
cã Israelul ar fi þara care a oferit informaþiile
clasificate „divulgate” de Donald Trump Ru-
siei, punând în dificultate sursa. ªi New York
Times ca ºi Wall Street Journal cred cã este
vorba de Israel, un important aliat al SUA ºi
un colector de informaþii preþioase în Orientul
Mijlociu. Cotidianul new yorkez subliniazã cã

dezvãluirele lui Trump pot ajunge
la Teheran, aliat al Moscovei,
principala ameninþare a statului
evreu în regiune. Într-un interviu
pentru Jerusalem Post, fostul ºef
al Mossad, cel mai puternic ser-
viciu de informaþii israelian, Dan-
ny Yatom, a estimat cã dacã acu-
zaþiile aduse lui Donald Trump
sunt veridice atunci este vorba de
o „violare gravã a protocolului”
privind partajarea informaþiilor,
putând fi aduse prejudicii sursei
în discuþie, fãrã a se preciza dacã
este vorba de Israel. Din luna ia-
nuarie a.c, cotidianul israelian Ye-
dioth Ahronoth a afirmat cã ser-

viciile israeliene sunt îngrijorate de faptul cã
informaþii clasificate, transmise Administraþiei
Trump, pot ajunge la ruºi, consecinþa legãtu-
rii între miliardarii americani ºi oficialii de la
Kremlin. Cum nu se ºtie cu exactitate ce s-a
discutat în Biroul Oval de Donald Trump ºi
Serghei Lavrov, este posibil sã asistãm la o
inflamare artificialã  din partea presei, ca o
continuare a demiterii surprizã a directorului
FBI, James Comey, care ancheta, încã de anul
trecut, eventuala coliziune între echipa lui
Trump ºi Moscova. Donald Trump dispune
apriori de o mare marjã de manevrã în decla-
sificarea informaþiilor sensibile de care are cu-
noºtinþã. Marþi, pe Twitter, preºedintele ame-
rican ºi-a asumat indiscreþiile revendicând
dreptul absolut de a împãrþi informaþiile, ex-
plicând cã doreºte ca Moscova sã se implice
cu determinare în lupta contra Statului Isla-
mic. El se va deplasa în zilele urmãtoare în
Arabia Sauditã, Israel, la Vatican, Bruxelles
(pentru summitul NATO) ºi în Italia (în Sici-
lia, la summitul G7).

Preºedintele Coreei de Sud:
Existã o posibilitate ridicatã
de conflict militar în zona de
demarcaþie nord-coreeanã

Preºedintele Coreei de Sud,
Moon Jae-in, a declarat cã existã
o posibilitate ridicatã de conflict
militar cu Coreea de Nord ºi a aver-
tizat cã recentul test cu rachete
balistice efectuat de regimul de la
Phenian este o ameninþare gravã
la adresa pãcii mondiale. “Rea-
litatea este cã existã o posibilita-
te ridicatã de conflict militar la
linia nordicã (NLL) ºi la linia de
demarcaþie militarã. Ne vom ocu-
pa cu severitate de situaþia din
Coreea de Nord, împreunã cu co-
munitatea internaþionalã”, a de-
clarat Moon Jae-in. Noul lider
sud-coreean a subliniat cã arma-
ta þãrii sale este pregãtitã sã con-
tracareze orice ameninþare din
partea nord-coreenilor. “Coreea
de Nord a lansat o rachetã acum
patru zile ºi susþine cã a reuºit sã
lanseze o rachetã balisticã de razã
intermediarã. Este o provocare
serioasã care încalcã rezoluþiile
Consiliului de Securitate al ONU,
fiind o ameninþare gravã pentru
pacea ºi stabilitatea globalã. Nu
vom tolera niciodatã astfel de
provocãri ºi ameninþãri nucleare
nord-coreene”, a spus Moon. Mi-
nistrul Apãrãrii din Coreea de
Sud a anunþat cã programul ra-
chetelor balistice nord-coreene
progreseazã mai rapid decât era
aºteptat. De cealaltã parte, amba-
sadorul nord-coreean în China a
precizat cã þara sa va continua
astfel de teste cu rachete balistice
“oricând ºi oriunde”.

Nou atac cibernetic
de amploare

Un nou atac cibernetic de am-
ploare a afectat sute de mii de cal-
culatoare în scopul creãrii ºi re-
cuperãrii monedelor virtuale, fãrã
cunoºtinþa utilizatorilor, potrivit
unor experþi în securitate ciberne-
ticã. Dupã atacul WannaXry ce a
avut loc vineri, ”cercetãtori ai
unei companii IT de securitate,
Proofpoint, au descoperit un nou
atac cibernetic numit, Adylkuzz, ce
ar avea legãturã cu WannaCry.
“Acesta utilizeazã într-un mod mai
ascuns ºi în scopuri diferite instru-
mente de piraterie divulgate re-
cent de cãtre NSA (Agenþia naþio-
nalã de securitate) ºi recenta vul-
nerabilitate corectatã recent de
Microsoft”, a declarat cercetãto-
rul Nicolas Godier, expert în secu-
ritate ciberneticã la Proofpoint.
“Nu cunoaºtem amploarea preju-
diciului, dar sute de mii de calcu-
latoare au fost infectate, ceea ce
dovedeºte cã atacul este mult mai
vast decât Wannacry”, potrivit lui
Robert Holmes, vicepreºedinte al
liniei de producþie Proofpoint.
Concret, acest program dãunãtor
a fost introdus în calculatoare vul-
nerabile din cauza aceleiaºi vul-
nerabilitãþi a Windowsului utili-
zatã de Wannacry, o eroare detec-
tatã de NSA. Software-ul dãunã-
tor creazã în mod invizibil unitãþi
monetare virtuale nedetectabile
numite Monero, comparabile cu
Bitcoin. Bazele de date ce permit
utilizarea acestor extrase sunt tri-
mise la adrese criptate. Pentru uti-
lizator “simptomele atacului sunt
încetinirea performanþelor calcu-
latorului”, a precizat Proofpoint
într-un articol online.

O altercaþie între
gãrzile de corp ale
preºedintelui turc ºi
susþinãtori ai unui
partid kurd din Siria
a avut loc la reºedin-
þa ambasadorului
turc în SUA în tim-
pul unei vizite în Wa-
shington a lui Recep
Tayyip Erdogan,
potrivit poliþiei ame-
ricane. Nouã per-
soane au fost rãnite
ºi douã au fost
arestate în urma
acestor altercaþii. Douã persoane
dintre cele rãnite au fost transpor-
tate la spital de cãtre ambulanþe,
acestea fiind grav vãtãmate. Po-
trivit martorilor, ciocnirile au por-
nit în momentul în care gãrzi de
corp ale preºedintelui turc au ata-
cat protestatari ce fluturau stea-
gul Partidului kurd al Uniunii De-
mocratice (PYD), filiala din Siria
a Partidului Muncitorilor din Kur-
distan (PKK), în afara reºedinþei

Grevã generalã în Grecia

s-au închis. Doctorii din spitalele de
stat trateazã pacienþii numai în si-
tuaþii de urgenþã.  Parlamentul grec
va vota, astãzi, un pachet de mã-
suri cerut de creditori pentru a con-
tinua planul de salvare financiarã.
Prevederile de austeritate includ
scãderea pensiilor ºi majorãri de im-
pozite în valoare de 4,9 miliarde de
euro anual, pentru a debloca urmã-
toarea tranºã de fonduri din partea
creditorilor internaþionali. Grecia a
evitat falimentul în ultimii ºapte ani,
graþie unui plan internaþional de sal-
vare în cuantum de 86 miliarde de
euro. În luna iulie, Atena trebuie sã
plãteascã peste 7 miliarde de euro
cãtre Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional.

Ciocniri între gãrzile de corp ale preºedintelui
Erdogan ºi protestatari susþinãtori ai unui

partid kurd din Siria, în SUA

ambasadorului turc în SUA. În
urma incidentului, la faþa locului
a fost chemat personal de urgen-
þã. Potrivit unui post de televiziu-
ne american, Erdogan se afla în
interiorul clãdirii în momentul
ciocnirilor violente. Conform unui
purtãtor de cuvânt al Poliþiei Me-
tropolitane, douã persoane au fost
arestate, dintre care una a fost
acuzatã de asaltarea unui ofiþer de
poliþie.



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

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

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

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

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

TVR 2

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

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

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

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

HBO

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

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

PRO TV

ACASÃ

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

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

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

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

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

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

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

Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

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

pions League, Atletico Madrid -
Real Madrid

21:00 Ora exactã în sport
(direct)

22:00 Fotbal UEFA Europa
League semifinal Lyon-Ajax

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

ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Americanii

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ. Primãria Oraºului Be-

chet, Judeþul Dolj, Str. A. I. Cuza, Nr.
100, cod fiscal 4941390, tel.
0251336826, scoate la licitaþie în ve-
derea concesionãrii suprafaþa de 17
000 mp teren extravilan, situat în T-
32, P-345, suprafaþã ce face parte din
domeniul privat al localitãþii, în data
de 16.06.2017  ora 1000. Caietul de
sarcini poate fi achiziþionat de la Pri-
mãria Oraºului Bechet, costul unui
exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi
achitat cu numerar la casieria pri-
mãriei. Ofertele vor fi depuse pânã
la data de 15.06.2017 ora 1600 la se-
diul Primãriei Oraºului Bechet, Str.
A.I. Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj. ªedinþa
publicã de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 16.06.2017, ora
1000 la sediul Primãriei Oraºului Be-
chet, Str. A.I. Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.
Ofertele se redacteazã în limba ro-
mânã ºi se transmit în douã plicuri
sigilate, unul exterior ºi unul interi-
or, care se înregistreazã, în ordinea
primirii lor. Pe plicul exterior se va
indica obiectul concesiunii pentru
care este depusã oferta. Plicul exte-
rior va trebui sã conþinã: a) O fiºã
cu informaþii privind ofertantul ºi o
declaraþie de participare, semnatã
de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi
sau modificãri; b) Acte doveditoare
privind calitãþile ºi capacitatea ofer-
tanþilor; c)  Acte doveditoare pri-
vind intrarea în posesia caietului
de sarcini. Pe plicul interior, care
conþine oferta propriu-zisã, se în-
scriu numele sau denumirea ofer-
tantului, precum ºi domiciliul sau
sediul social al acestuia, dupã caz.
ªedinþa publicã de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
16.06.2017, ora 1000, la sediul Pri-
mãriei Oraºului Bechet, Str. A.I.
Cuza, Nr.100, judeþul Dolj.

Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afiºa-

rea publicã a documentelor tehni-
ce ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Calopãr, din ju-
deþul Dolj, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastru-
lui pentru sectoarele cadastrale nr.
1, începând cu data de 22.05.2017,
pe o perioadã de 60 de zile, la se-
diul Primãriei Calopãr, conform
art. 14 alin. (1) ºi (2) din Legea ca-
dastrului ºi a publicitãþii imobilia-
re nr. 7/1996, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi de-
puse la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.

SOCIETATE COOPERATIVA
DE CONSUM CRAIOVA CONVO-
CATOR ADUNARE GENERALÃ
ORDINARÃ din data de 06.06.2017.
Consiliul de Administraþie al Socie-
tãþii Cooperative de Consum  Cra-
iova, în temeiul art. 34 din Legea 1/
2005 ºi al Actului Constitutiv al so-
cietãþii cooperative de consum
convoacã Adunarea Generalã Or-
dinarã a membrilor cooperatori ai
societãþii cooperative din data de
06.06.2017 la ora 10:30. la sediul
societãþii cooperative din  Craio-
va, str Petrache Poenaru, nr. 1, cu
urmãtoarea ordine de zi. 1. Alege-
rea unui cenzor plin în Comisia de
Cenzori 2. Diverse. În cazul în care
la data ºi ora stabilitã nu se întru-
neºte cvorumul de ºedinþã cerut
de lege, pentru desfãºurarea adu-
nãrilor, acestea se reconvoacã
pentru data de  12.06.2017, la ace-
eaºi orã, în acelaºi loc, ºi cu ace-
eaºi ordine de zi. CONSILIUL DE
ADMINISTRAÞIE - PREªEDINTE,
MARIN DRÃGAN.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 23.05.2017-
30.05.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului Cra-
iova (luciu de apã ºi spaþii verzi). Lu-
crarea de dezinsecþie pentru comba-
terea insectelor dãunãtoare se va face
prin pulverizare aerianã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din gru-
pa a III-a de toxicitate Aqua K-othrine,
avizatã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºei de securitate a produ-
sului, soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu pre-
zintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.

PRIMÃRIA comunei Galiciuica,
judeþul Dolj, organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea funcþiei
publice  de execuþie vacante: Func-
þia publicã de referent, clasa III, grad
asistent în cadrul compartimentului
Contabilitate, conform Legii nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, consolidatã 2009. Concursul
se va organiza la sediul Primãriei
comunei Galiciuica, jud. Dolj, str.
Principalã, nr. 20, în data de
26.06.2017, ora 10,00- Proba scrisã
ºi în data de 27.06.2017, ora 10,00-
interviul. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul Primã-
riei comunei Galiciuica (la secreta-
rul comisiei de concurs) în termen
de 20 de zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, partea a III-a. Condiþiile de
participare, bibliografia ºi actele ne-
cesare înscrierii la concurs sunt afi-
ºate la avizierul Primãriei comunei
Galiciuica. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei comunei
Galiciuica, str. Principalã, nr. 20,  jud.
Dolj ºi la nr. telefon: 0251.460.666.
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Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

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

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, pãrin-
þii, bunicii ºi sora SHI-
RIN ureazã dragului
lor MAHMOUD “La
Mulþi Ani!”, sãnãtate,
noroc în viaþã ºi suc-
ces la învãþãturã!

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toa-
te utilitãþile, teren 1023
mp. Telefon: 0766/
242.092 sau 0749/
129.000.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Anunþul tãu!
COMUNA MURGAªI anunþã

publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediu-
lui/ fãrã evaluare adecvatã pentru
proiectul “Modernizare drumuri de
exploatare agricolã în comuna
Murgaºi, judeþul Dolj”. propus a fi
amplasat în extravilanul comunei
Murgaºi. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Municipiul Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni- joi între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00 precum
ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: http//apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii anunþului.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super între-
þinutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF- 2,6 nou-
nefolosit. Telefon:
0720/ 231.610.
VIN roºu de buturu-
gã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând lucernã prima
coasã ºi baloþi. Tele-
fon: 0724/
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.

Primãria orºului Dãbuleni
intenþioneazã sã achiziþio-
neze un imobil pe teritoriul
administrativ al localitãþii
cu destinaþie socialã - cen-
tru comunitar integrat
(medico - social).
Persoanele fizice sau juri-

dice pot transmite propu-
nerile la registratura primã-
riei din str. Unirii, nr. 15
pânã la data de 26.05.2017.

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;
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 18 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epi-
lare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.

Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, re-
ductor oxigen sudurã,
alternator 12V pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.

Vând masã metalicã
- 100 lei, polizor elec-
tric - 100 lei, bicicletã
copii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de
spãlat Alba-Lux -
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã metali-
cã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

Cu nemãrginitã dure-
re anunþãm cã astãzi
se împlinesc 40 de
zile de când inegala-
bilul nostru soþ, tati,
socru ºi bunic mais-
trul DIDU PETRE

s-a ridicat la ceruri.
Sã ai drumul presã-
rat de flori ºi de lu-
minã, tati nostru
scump ºi drag.
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CS „Power Gym” Craiova va parti-
cipa, cu un numãr de 6 sportivi, la eve-
nimentul Gala „Urban Legend”, desfa-
ºutat la Scoica Land Mamaia, pe data
de 28 mai 2017. Evenimentul este or-
ganizat de binecunoscutul luptãtor, pro-
moteurul Mihai Isop, multiplu campion
la arte marþiale. Competiþia sportivã îi
va reuni, pe under card, la -60 kg – Se-
bastian Dinu, -80 kg – Rãzvan Bivolaru
ºi Armand Nicolae +95 kg. Pe fight
card, se regãseºte Cãtãlin Oprea la +95
kg dar ºi alþi doi luptãtori craioveni,
Marian ªerban -67 kg ºi sportivul aces-
tuia, Iancu Ionuþ +95 kg, de la Clubul
„Respect Gym” Craiova. Luptãtorii vor
intra în ring începând cu ora 19, ur-
mând a se desfãºura 22 de meciuri de
K1 ºi MMA.

“Sunt încezãtor! Sportivii mei fac
pregãtire multiplã: salã forþã, cardio,
kickbox ºi sparring. Unii dintre aceºtia
vor sã-ºi ia revanºa, cum este cazul lui
Rãzvan Bivolaru, în timp ce restul do-
resc sã-ºi demonstreze supremaþia. Me-
ciurile sunt de excepþie, majoritatea vor
lupta cu sportivi din Constanþa sau îm-
prejurimi. Am încredere în sportivii mei,

Halep s-a rãzbunat pe Siegemund, la RomaHalep s-a rãzbunat pe Siegemund, la RomaHalep s-a rãzbunat pe Siegemund, la RomaHalep s-a rãzbunat pe Siegemund, la RomaHalep s-a rãzbunat pe Siegemund, la Roma

Procurorii cer pedepse cu
executare orientate spre maxi-
mum, respectiv câte 14 ani, pen-
tru fostul preºedinte al Federa-
þiei Române de Fotbal, Mircea
Sandu ºi pentru fostul preºedinte
al Ligii Profesioniste de Fotbal,
Dumitru Dragomir, în dosarul
dezafilierii FCU Craiova. Pe de
altã parte, avocatul lui Dumitru
Dragomir a cerut achitarea clien-
tului sãu. Mircea Sandu ºi Du-
mitru Dragomir au fost con-
damnaþi, în luna iunie 2016, de
Tribunalul Bucureºti, la câte trei
ani de închisoare cu suspenda-
re în dosarul dezafilierii FCU
Craiova, ºi au fost stabilite des-
pãgubiri cãtre club de peste un
miliard de lei. FRF a formulat

Procurorii cer pedepse maxime pentru Mircea Sandu ºi Dumitru DragomirProcurorii cer pedepse maxime pentru Mircea Sandu ºi Dumitru DragomirProcurorii cer pedepse maxime pentru Mircea Sandu ºi Dumitru DragomirProcurorii cer pedepse maxime pentru Mircea Sandu ºi Dumitru DragomirProcurorii cer pedepse maxime pentru Mircea Sandu ºi Dumitru Dragomir
apel, judecat de Curtea de Apel
Bucureºti.

Potrivit anchetatorilor, la 20
iulie 2011, la o ºedinþã a Comi-
tetului Executiv al FRF, s-a ho-
tãrât excluderea provizorie a SC
Fotbal Club “U” Craiova SA, ex-
cluderea fiind pusã pe seama în-
cãlcãrii grave a statutului Fede-
raþiei, fãrã a se detalia ºi motiva
în ce au constat încãlcãrile ºi
gravitatea lor. Pentru luarea de-
ciziei de excludere, la adoptarea
cãreia nu s-au respectat preve-
derile statutare, Mircea Sandu ºi
Dumitru Dragomir, membri ai
Comitetului, în calitatea lor de
atunci de conducãtori ai FRF,
LPF, ºi-au folosit influenþa ºi au-
toritatea faþã de ceilalþi membri

ai Comitetului Executiv al FRF,
susþin procurorii.

Ulterior, aratã procurorii, la 25
iunie 2012, printr-o sentinþã ci-
vilã, Curtea de Apel Bucureºti a
stabilit cã mãsura excluderii pro-
vizorii a Craiovei a fost adoptatã
cu „un manifest exces de pute-
re, iar prin punerea sa în aplica-
re s-au produs deja consecinþe
iremediabile din punct de vedere
material ºi al activitãþii sportive,
care se perpetueazã în timp”. În
rechizitoriu se mai precizeazã cã
urmare a deciziei de excludere a
SC Fotbal Club “U” Craiova SA
din FRF, contractele civile din-
tre club ºi jucãtorii sãi de fotbal
au fost desfiinþate, iar aceºtia au
fost legitimaþi la alte cluburi spor-

tive, fãrã nicio contraprestaþie
aferentã drepturilor federative ale
acestora. Toate acestea, susþine
DNA, în condiþiile în care drep-
turile federative fuseserã puse
sub sechestru legal, aplicat pe
seama clubului craiovean, ca ur-
mare a existenþei unor obligaþii
faþã de bugetul statului. „Mai pre-
cis, la data de 31 ianuarie 2011,
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice Dolj, dispusese seches-
trarea bunurilor mobile ale SC
Fotbal Club U Craiova SA ºi tot-
odatã indisponibilizase un numãr
de 39 de jucãtori de fotbal care
aveau încheiate contracte civile
cu clubul respectiv, sub aspec-
tul valorii de contract, ca drep-
turi federative apreciate la suma

de 15.800.000 lei”, mai precizea-
zã procurorii anticorupþie.

Suma de 15.800.000 lei este
consideratã a fi prejudiciu cau-
zat prin infracþiunea de abuz în
serviciu contra intereselor per-
soanelor, mai aratã DNA. În ca-
uzã s-a dispus instituirea seches-
trului asigurãtor asupra bunuri-
lor imobile ale inculpaþilor Sandu
Mircea, Dragomir Dumitru ºi ale
Ligii Profesioniste de Fotbal.

Oficialii Federaþiei Române de
Fotbal au spus, prin intermediul
unui comunicat de presã, cã rãs-
punzãtori pentru dezafilierea clu-
bului Universitatea Craiova ar
trebui sã fie doar Dumitru Dra-
gomir ºi fostul preºedinte al
FRF, Mircea Sandu.

Românca s-a calificat în optimi
la Foro Italico, dupã ce a învins-o
în douã seturi pe germanca de 29
de ani, în faþa cãreia pierduse
cele douã întâlniri anterioare

Simona Halep s-a calificat în optimile
de finalã ale turneului WTA de la Roma,
dotat cu premii totale în valoare de
2.775.745 dolari, în urma victoriei cu 6-
4, 6-4 în faþa germancei Laura Siege-
mund. Halep (25 ani), numãrul patru
mondial ºi cap de serie numãrul ºase la
Foro Italico, a obþinut într-o orã ºi 40 de
minute prima sa victorie în trei dueluri
cu Siegemund (29 ani, 32 WTA). Siege-
mund se impusese în ambele confruntãri
anterioare, desfãºurate la Stuttgart, cu 6-
1, 6-2, anul trecut, în optimi, ºi cu 6-4,
7-5, anul acesta, în semifinale. Halep, in-
tratã direct în turul secund la Roma, va
juca în optimi cu rusoaica Anastasia Pa-
vliucenkova (12), care a învins-o în tu-
rul anterior pe letona Anastasija Sevasto-
va, scor 7-6, 6-2. Românca are un pal-
mares net favorabil în întâlnirile cu ru-

soaica, pe care a învins-o de 6 ori în tot
atâtea meciuri directe, însã toate dispu-
tate pe suprafeþe rapide: în 2015 la Wu-
han ºi Cincinnati, în 2013 la Moscova,
Tokyo ºi la Turneul Campioanelor ºi în
2012 la Dubai. În toate aceste dispute,
Halep nu a cedat decât un set. Pavliucen-
kova a câºtigat anul acesta un turneu pe
zgurã, la Rabat, ºi unul pe „rapid”, la
Monterrey, iar sãptãmâna trecutã a fost
învinsã de Sorana Cârstea pe zgura de la
Madrid. Halep ºi-a asigurat un cec de
26.302 euro ºi 105 puncte pentru succe-
sul cu Siegemund. Celelalte românce care
au participat la Foro Italico, Irina Begu,
Sorana Cârstea ºi Monica Niculescu, au
fost eliminate. Într-un meci din primul tur
la dublu, Monica Niculescu ºi Christina
McHale (SUA) au fost învinse de italien-
cele Sara Errani/Martina Trevisan, cu 2-
6, 6-4, 10-8. Astãzi, în optimi la dublu,
perechea Florin Mergea-Aisam Quereshi
(Pakistan) va întâlni dublul Lukasz Ku-
bot (Polonia)-Marcelo Melo (Brazilia), cap
de serie 5 la Roma. Florin Mergea a fost
semifinalist la Roma anul trecut, alãturi
de un alt jucãtor asiatic, Rohan Bopanna.

ªase craioveni vor lupta la Gala “Urban Legend”, la Mamaia
mai ales cã, în luna august, va urma o
altã galã la Constanþa iar cei mai buni
dintre ei vor fi selecþionaþi pentru ea”,
a menþionat Ionuþ Pucã, managerul CS
„Power Gym” Craiova.

Antrenori i  sport ivi lor  promit  un
show de excepþie, atmosfera urmând a
fi una incendiarã. Cu o pregãtire extrem
de bunã, luptãtorii vor încerca sã-ºi de-
monstreze abilitãþile deprinse dupã mul-
te ore de antrenamente intense. Întrea-
ga competiþie va putea fi urmãritã live
pe Dotto Sport Tv ( ºi pe pagina de
Facebook) iar în Europa ºi America pe
siteul www.fite.com. “Nu doar sporti-
vii profesioniºti îºi fac datoria ci ºi cei
mici, copiii ºi juniorii au parte de o pre-
gãtire bunã, deoarece cinci dintre aceº-
tia vor participa la competiþia organi-
zatã de Primaria Uricani, cu ocazia Zi-
lei Copilului,  pe data de 3 iunie 2017.
Astfel, Mario Florescu ºi Robert Vãcã-
ruº, la -30 kg ,de la grupa de copii, iar
Aida Catrina, Denisa Bãdulescu ºi Clau-
diu Nicolae, toþi la -45 kg sunt nerãb-
datori sã se testeze în cadrul acestei
competiþii”, a adãugat Ionuþ Pucã, ma-
nagerul CS “Power Gym” Craiova.
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Meciul ACS Poli Timiºoara – Astra Giurgiu s-a jucat asearã.
FC Voluntari – Universitatea Craiova (în tur 1-0) –

astãzi, ora 20.30

Cupa României, semifinale, manºa a doua

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 XI-a
Pandurii  – ASA, mâine, ora 18

CSMP Iaºi  –  Gaz Metan,  mâine,  ora 20.30
FC Voluntari – FC Botoºani,  duminicã,  ora 13
Concordia – ACS Poli  3-1 s-a jucat în devans.

7. CSMP Iaºi 10 5 5 0 12-3 35
8. Gaz Metan 10 3 5 2 12-8 34
9. Botoºani 10 3 5 2 12-7 30
10. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
13. Pandurii 10 2 4 4 9-16 20
14. ASA 10 1 4 5 3-11 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

De câteva sãptãmâni, Universi-
tatea ºi-a canalizat aproape toatã
atenþia ºi energiile cãtre returul se-
mifinalei de Cupã cu Voluntariul,
pentru a întoarce acel 0-1 din tur,
de la Severin, dar are puþine atuuri
în faþa echipei lui Claudiu Nicules-
cu. Ca experienþã, ilfovenii sunt
superiori, jucãtori precum Lazãr,
Cernat, Maftei sau Marinescu sur-
clasând din punct de vedere al tro-
feelor trupa olteanã, din rândurile
cãreia doar Zlatinski poate pretin-
de cã a cunoscut performanþa.
Nici mãcar atmosfera nu le va fi
favorabilã craiovenilor, fanii olteni
primind doar 140 de bilete în cele
din urmã din partea gazdelor, care
au apelat la un tertip ºi au limitat
numãrul biletelor la 2.800, deºi
capacitatea este de 5.500 de locuri.
Nici mãcar un bilet însã nu a fost
scos la vânzare, ci acestea au fost
cedate diverselor regii ºi societãþi
din Voluntari, tocmai pentru ca
suporterii Craiovei din Bucureºti sã
nu le poatã accesa. Dar cea mai
mare problemã a Universitãþii o
reprezintã absenþele din flancul
stâng, Briceag ºi Bancu, jucãtori
de bazã, fiind suspendaþi, iar alter-
nativa Bucuricã nu este valabilã,
dupã accidentarea acestuia. Astfel,
ca ºi pe finalul campionatului pre-
cedent, variantele de echipã sunt
limitate, antrenorii urmând sã ape-
leze la juniori pentru completarea
primului „11”, dar mai ales a bãn-
cii de rezerve. Ca fundaº stânga
opþiunile ar fi Petre ºi Bârzan, iar

Stadion: „Concordia”, Chiajna, astãzi, ora 20.30
FC Voluntari: D. Balauru – Maftei, Spahija, I. Balaur, Acsinte – C.

Lazãr, Novac, Marinescu, Cernat, Popadiuc - Ad. Bãlan. Antrenor:
Claudiu Niculescu. Rezerve: Bornescu – Filipov, Cazan, Cãpãþânã,
Voduþ, Ivanovici, Curelea.

Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Screciu, R. Pe-
tre – Mateiu, Zlatinski – Bãluþã, Gustavo, Jazvic – Ivan. Antrenor:
Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Popov, Manea, Bârzan, Mãzãrache,
Burlacu, Fajic.

FC Voluntari  –  Universitatea Craiova

Alb-albaºtrii disputã în seara aceasta returul
semifinalei Cupei României, cu FC Voluntari,

având de întors acel 0-1 din prima manºã

În acest week-end, în cadrul
bazei sportive de la „Institut“,

„Maximii” vin la Cupa Universitãþii din Craiova„Maximii” vin la Cupa Universitãþii din Craiova„Maximii” vin la Cupa Universitãþii din Craiova„Maximii” vin la Cupa Universitãþii din Craiova„Maximii” vin la Cupa Universitãþii din Craiova

se disputã a patra ediþie a Cupei
Universitãþii Craiova pentru li-

ceele din Oltenia. Competi-
þia este organizatã de Uni-
versitatea din Craiova în
perioada 18-20 mai, pe te-
renul de sport din incinta
Facultãþii de Drept ºi ªtiin-
þe Sociale, unde se vor în-
trece echipele reprezentând
cele cinci judeþe ale Olte-
niei. Clubul de fotbal Uni-
versitatea Craiova va premia
liceenii ºi studenþii cu arti-
cole sportive cu însemnele
clubului, iar componenþi din
generaþiile trecute ale ªtiin-
þei, inclusiv ai Craiovei Ma-
xima, se reunesc pentru un
meci demonstrativ cu echi-
pa cadrelor didactice de la 

Universitatea din Craiova, pro-
gramat sâmbãtã, de la ora 12.

ca atacant stânga ar putea apãrea
Burlacu, aflat în mare formã la ul-
timele meciuri ale „satelitului”. „În
meciul cu Voluntari este în joc un
trofeu, dacã mai poate fi spus cã
suntem aproape de acest trofeu,
dupã ce am pierdut primul meci.
Va fi foarte greu sã recuperãm, dar
în tur veneam dupã meciul cu Di-
namo ºi multã motivaþie s-a con-
sumat atunci, iar doi jucãtori au
fost suspdendaþi. Va fi un meci
greu, dar vrem sã ne calificãm.
Avem problema benzii stângi, unde
absenteazã Briceag, Bancu ºi Bu-
curicã ºi trebuie sã improvizãm” a
spus Mulþescu despre partida din
seara aceasta.

Primul sezon complet al lui
Mulþescu la un club din România

Dacã Universitatea nu se va ca-
lifica în finalã, meciul de astãzi va
fi ultimul pentru Gigi Mulþescu pe
banca echipei din Bãnie. Totuºi, a
fost unicul sezon complet la un
club din România în cariera de
peste 30 de ani a lui Mulþescu. El a
fost cel mai vârstnic tehnician din
2016/17, având cu doi ani mai mult
decât Ionuþ Popa ºi Florin Marin,
cei mai apropiaþi ca vârstã dintre
antrenorii care au activat în sezo-
nul de faþã al Ligii I. Meseria de
antrenor a început-o în 1985, pe
când avea 35 de ani ºi era încã ju-
cãtor activ la Jiul Petroºani, cu care
a izbutit sã promoveze în Divizia
A. Pe prima scenã avea sã debute-
ze cu prilejul etapei a 12-a a sezo-

nului ce a urmat, 1986/87, înlo-
cuindu-l pe fostul sãu coechipier
Gogu Tonca. De altfel, în dubla
ipostazã antrenor-jucãtor a mai
activat pânã în 1989, însã numai
în eºalonul secund, la Autobuzul
Bucureºti ºi UTA. În total s-a aflat
la conducerea tehnicã la 13 echipe
din primul nostru eºalon, alte 6 în
eºalonul secund ºi 7 în strãinãtate
(Turcia mai ales ºi Arabia Saudi-
tã). Aºadar în total 26 de echipe.
Dacã în Turcia, atunci când a pã-
ºit prima oarã a avut nu mai puþin
de trei sezoane consecutive com-
plete cu Samsunspor, între 1993-
1996, mai având de asemenea unul
integral în 1997/98 cu Kayserispor
Erciyesspor, în România nu izbu-
tise pânã în cel actual niciunul la
nivelul Ligii I. În niciunul din cele
17 sezoane precedente în care s-a
ocupat de echipe din Liga I (Divi-
zia A) nu a izbutit sã le înceapã ºi
sã le încheie la aceeaºi echipã. Abia
acum, la al 18-lea, cu Universita-
tea Craiova, a reuºit un da capo al
fine. Faþã de alte stagiuni, în care
aproape toate echipele aveau cel
puþin doi antrenori pe bancã pe

parcursul unui campionat, în cel
actual, alãturi de Mulþescu, alþi pa-
tru tehnicieni, au bifat întreg se-
zonul de Liga I la aceeaºi echipã:
Gheorghe Hagi, Laurenþiu Reghe-
campf, Marius ªumudicã ºi Vasile
Miriuþã, iar Ionuþ Popa, Cristi Pus-
tai ºi Leo Grozavu sunt aproape

de aceeaºi „performanþã”, cu 4
etape înainte de terminarea play-
out-ului. Aºadar, mai mult de ju-
mãtate din echipele Ligii I ºi-ar
pãstra antrenorul pe tot parcursul
campionatului, semn cã se pune
preþ mai mare pe continuitate în
ultima perioadã.
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