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Cum ne-a obiºnuit, cel mai
mare partid politic din România
ºi-a arãtat, din nou, ieri, forþa
electoralã care îl caracterizeazã.
Peste 300 sute de membrii PSD
Craiova l-au însoþit spre Biroul
electoral de circumscripþie al
municipiului Craiova nr. 1, pe pri-
marul interimar Mihail Genoiu,
candidat la alegerile locale parþi-
ale din 11 iunie a.c. Însuºi numã-
rul semnãturilor de susþinere,
peste 36.000, spune multe despre
formaþiunea social-democratã din
Craiova. Încadrat de ex-primarul
Lia Olguþa Vasilescu, actualmen-
te ministrul Muncii ºi Justiþiei
Sociale, cu care a colaborat pe
vechiul mandat de conducere a
municipalitãþii; avându-i alãturi
pe senatorul Claudiu Manda,
preºedinte al PSD Dolj; pe Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, dar ºi parla-
mentarii social-democraþi ce re-
prezintã judeþul nostru, Mihail
Genoiu a precizat cã va continua
o administraþie transparentã, efi-
cientã, la fel de bunã ca cea de
pe mandatul Liei Olguþa Vasiles-
cu ºi cã nu va coborî ºtacheta
dezvoltãrii Craiovei.
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- Au plecat doctorii din þarã cu
duiumul, iar noi, Popescule, am
rãmas în þarã cu duiumul de boli.

Despre Mihai
Viteazul dincolo
de filmul istoric
cu acelaºi nume!

Zilele Mihai Viteazul, la Craio-
va, aflate la cincea ediþie, s-au re-
dus la întinderea ultimului wee-
kend. S-au inaugurat, sâmbãtã di-
mineaþa, într-un cvasi-anonimat,
doar aparent salvat de alocuþiuni-
le unor reprezentanþi ai adminis-
traþiei publice locale ºi judeþene
(Ion Prioteasa, Mihail Genoiu,
Cristian ªovãilã) în Piaþa Mihai Vi-
teazul, au cuprins câteva eveni-
mente, sã le spunem notabile, în-
tre care filmul istoric (producþie
1970) realizat de Sergiu Nicolaes-
cu ºi Titus Popovici, cu premierã
pe 13 februarie... 1971.

O noapte cu peste
18.000 de vizitatori
la Muzeul Olteniei
ºi 4.500 la Muzeul
de Artã!
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“Mã voi strãdui sã fiu un primar“Mã voi strãdui sã fiu un primar“Mã voi strãdui sã fiu un primar“Mã voi strãdui sã fiu un primar“Mã voi strãdui sã fiu un primar
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Senatorul Mario Ovidiu Oprea, oferta liberalã pentru funcþia de
primar al municipiului Craiova, ºi-a depus ieri, dosarul de candida-
turã, fiind însoþit de mai mulþi colegi de partid. De la Bucureºti, a
venit în mod special, sã-l susþinã, secretarul general interimar al
PNL, Cristian Buºoi, care la rândul sãu duce o bãtãlie internã pen-
tru funcþia de lider
al PNL, avându-i ca
contracandidaþi pe
Ludovic Orban ºi
Viorel Cataramã.
Funcia de primar al
Craiovei a rãmas
vacantã dupã demi-
sia Liei Olgua Vasi-
lescu din funcie,
care era incompati-
bilã cu mandatul de
deputat obinut în
urma alegerilor din
11 decembrie.
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Proiect PSD:

Plata impozitelor

sã nu mai fie

condiþionatã

de cea a amenzilor

neachitate
PSD vrea sã abroge

alineatul 2 al art. 165 din
Codul de procedurã fiscalã,
care prevede cã impozitele
datorate se pot achita doar
dupã plata amenzilor nea-
chitate, potrivit unui proiect
de lege, iniþiatorii susþinând
cã primãriile au sesizat în
repetate rânduri imposibili-
tatea colectãrii impozitelor.
Proiectul de lege depus la
Senat, de patru deputaþi
PSD, prevede cã „la artico-
lul 165 (din Codul de
procedurã fiscalã-n.r.)
alineatul 2 se aborgã”.
Iniþiatorii susþin cã „sesizãri
repetate din partea unitãþi-
lor administrativ-teritoriale
comunicã o imposibilitate a
colectãrii impozitelor locale,
identificând ca unul dintre
principalele motive regle-
mentãrile în vigoare privind
încasarea obligaþiilor
bugetare”, se aratã în
expunerea de motive a
actului normativ. Social-
democraþii care au depus
proiectul de lege argumen-
teazã cã articolul 9 alin (8)
din OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumu-
rile publice, prevede cã
amenzile de circulaþie se fac
venit integral la bugetele
locale, iar art. 165 alin. (2)
din Codul de procedurã
fiscalã introduce o prioritate
în ordinea stingerii obliga-
tiilor fiscale la bugetul local
în sensul cã impozitele
datorate se pot achita doar
dupã plata amenzilor nea-
chitate, trimise spre valorif-
lcare cãtre autoritatea
publicã localã, potrivit
sursei citate.
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Premierul României a vizitat,
sâmbãtã, Spitalul de Copii „Louis
Þurcanu” din Timiºoara, unde, de
patru ani, se construieºte un nou
corp de clãdire, iar lucrãrile nu au
fost finalizate nici în acest mo-
ment. De asemenea, Sorin Grin-
deanu s-a întâlnit cu medicii de
familie din judeþ, cu reprezentan-
þii spitalelor, ai Direcþiei de Sãnã-
tate Timiº ºi ai Casei Judeþene de
Sãnãtate Timiº pentru a discuta
despre situaþia vaccinurilor, în
condiþiile în care judeþul Timiº este
primul pe þarã în ceea de priveºte
numãrul de decese din cauza ru-
jeolei, dar ºi al îmbolnãvirilor.

La finalul întâlnirii, premierul
României a declarat presei cã spe-
rã ca situaþia sã fie rezolvatã la
nivel naþional. „Sunt 8 decese în
Timiº, la copii, din diverse cauze
iniþiale, dar cea finalã este urmã-
toarea: nu au fost vaccinaþi. Sun-

Înfiinþarea postului de responsa-
bil de protecþia datelor în cadrul unei
companii va fi obligatorie în siste-
mul public, cu excepþia instanþelor
de judecatã, iar la nivelul sectorului
privat, numai în mãsura în care se
realizeazã anumite tipuri de prelu-
crãri care implicã riscuri sau prelu-
crãri de date sensibile pe scarã lar-
gã, precum existenþa unui volum
semnificativ de date sau a unei arii
geografice rãspândite, a explicat

Premierul Grindeanu, despre epidemia de rujeolã:
S-ar putea sã fie o formã prin care sã obligãm la vaccinare

Premierul Sorin Grindeanu, a afirmat,  la Timi-
ºoara, cã rata de vaccinare în România este de

doar 60%, deºi ar trebui sã fie circa 95% ºi cã s-
ar putea sã fie nevoie, pentru a stopa focarele de
rujeolã, de o formã de obligativitate a vaccinãrii,

transmite corespondentul MEDIAFAX.

tem pe primul loc în þarã, iar adu-
nate cazurile de rujeolã din jude-
þele Timiº, Caraº-Severin ºi Arad
sunt cât toatã þara la un loc. Nu
se poate aºa ceva. Cauzele care
au dus aici sunt diverse, dar am
ajuns în aceastã situaþie. Eu sper
ca toatã lumea sã-ºi dea concur-
sul, sã rezolvãm problema. Cert
este cã, din acest punct de vede-
re, unele schimbãri le-am fãcut,
ltele vor fi în perioada urmãtoare,
sã vedem cum iese din dezbatere
publicã ºi cum va intra Legea Vac-
cinãrii. Sunt lucruri care vor tre-
bui sã aºeze acest sistem pe anu-
mite coordonate care sã-l facã
predictibil. Noi trebuie sã ºtim din
timp ºi sã dãm comenzi din timp
de câte doze de vaccinuri e nevo-
ie pe diverse categorii. Lucrul
acesta nu prea s-a mai fãcut în
ultimii ani ºi s-a intrat într-o si-
tuaþie de crizã, aºa cum a fost”, a

afirmat Sorin Grindeanu.
Întrebat de jurnaliºti dacã sus-

þine vaccinarea obligatorie, pre-
mierul României a declarat cã îna-
inte ca acest lucru sã se întâm-
ple, ar trebui ca statul sã se asi-
gure cã are necesarul de vacci-
nuri. Înainte de a obliga pe cine-
va sã facã o acþiune de acest tip,
statul trebuie sã facã altceva: sã
se asigure cã are necesarul de
vaccinuri, înainte de a obliga pã-
rinþii sau de a-i amenda, de exem-
plu, dacã ar fi obligatorie. Înain-
te de a-i amenda cã nu ºi-au vac-
cinat copiii, tu trebuie sã asiguri
vaccinurile. Noi suntem în situa-
þia, în momentul acesta, în care
nu prea avem începutul ºi atunci
lucrurile astea trebuie rezolvate,
în primul rând, trebuie aºezat
cadrul legal, sã-l facem predicti-
bil, sã ºtii din timp ce ai de fãcut
ºi apoi de discutat. (...) Am co-
pii, i-am vaccinat, nu m-a obli-
gat nimeni, dar eu consider cã am
fãcut foarte bine cã i-am vacci-
nat. Dar libertatea mea e deplinã
atâta timp cât nu atinge liberta-
tea dumneavoastrã. Dacã trans-
punem lucrul ãsta în ceea ce am
discutat pânã acum, libertatea de
a nu-þi vaccina copilul, pe care o
ai, poate sã aducã atingere liber-
tãþii mele, atât timp cât duce la o
epidemie ºi îmbolnãveºti pe toa-
tã lumea din clasã, de exemplu.

Sunt lucruri pe care ar trebui sã
le avem în vedere”, a precizat
Sorin Grindeanu.

Premierul României a mai afir-
mat cã s-ar putea sã fie nevoie
ca în anumite zone, în care sunt
focare de epidemie, vaccinarea sã
fie obligatorie, mai ales cã în þarã
rata de vaccinare este de doar
60%, în acest moment. „S-ar pu-
tea sã fie nevoie, pentru a stopa
aceste focare, în acest moment,
sã avem o formã prin care sã
obligãm (n.r. vaccinarea), pen-
tru cã altfel lucrurile se extind.
Statistic, în acest moment, în
zona ruralã în România, se stã ca
ºi procent mult mai bine cu vac-
cinarea decât în zona urbanã. Noi
ar trebui sã fim, ca ºi þarã mem-
brã a Uniunii Europene, undeva
la 95%. Suntem pe la 60%. În
zona ruralã, lumea îºi duce copiii
la vaccinare, în zona urbanã, pro-
babil din prea multã informaþie
despre medicinã alternativã s-a
ajuns la situaþia asta. Medicii de
familie sunt la capãtul acestui lanþ
ºi cei care trebuie sã administre-
ze vaccinul. Existã în acest mo-
ment propuneri ºi s-au luat mã-
suri concrete ºi s-a ºi discutat aici
de impulsionarea activitãþii me-
dicilor de familie, inclusiv sã spu-
nem prin ceea ce înseamnã de-
contãrile la CNAS”, a mai spus
premierul.

Noutatea din Regulamentul General de Protecþie a Datelor
Funcþia de responsabil cu protecþia datelor reprezintã una

dintre noutãþile Regulamentului General de Protecþia Date-
lor care va fi aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, a

declarat Alina Savoiu, ºef al Biroului juridic ºi comunicare al
ANSPDCP, în cadrul unei conferinþe de specialitate.

Alina Savoiu, reprezentanta Autori-
tãþii Naþionale de Supraveghere a
Prelucrãrii Datelor cu Caracter Per-
sonal (ANSPDCP). „Responsabilul
de protecþie a datelor poate fi de-
semnat din rândul salariaþilor pro-
prii, poate fi desemnatã o persoanã
sau poate fi creat un compartiment
care sã aibã mai multe persoane ºi
un ºef, iar acela acþioneazã ca ofi-
þer de protecþie a datelor, fie se poate
apela pe un contract de prestãri ser-

vicii la diverse firme cu variate
domenii de activitate: consul-
tanþã, avocaturã sau IT”, a
spus Savoiu.

În cadrul noului regulament
se prevede o extindere a drep-
turilor clienþilor companiilor.
„De exemplu, în cazul dreptu-
lui de informare, se prevãd mai
multe informaþii care trebuie
date cãtre clienþii companiilor,
atât în cazul informãrii direc-
te, când datele se obþin de la
persoane, cât ºi în cazul infor-
mãrii indirecte. Pe lângã infor-
maþii precum scopul, destinatarii
ºi drepturile, mai intervin informa-
þii suplimentare legate de perioada
în care se stocheazã datele, de te-
meiul legal al prelucrãrii, de drep-
tul de a se adresa cu plângere au-
toritãþii”, explicã Alina Savoiu.

Un alt element de noutate con-
stã în regimul sancþionator. Nive-

lul sancþionator a fost stabilit între
10 ºi 20 de milioane de euro. De
exemplu, pentru încãlcarea drep-
turilor persoanelor vizate se poate
ajunge la 20 de milioane de euro.
Mãsurile de ºtergere a datelor, in-
terdicþia ºi suspendarea de prelu-
crare a datelor rãmân valabile,
subliniazã Savoiu.
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Despre Mihai VDespre Mihai VDespre Mihai VDespre Mihai VDespre Mihai Viteazul dincoloiteazul dincoloiteazul dincoloiteazul dincoloiteazul dincolo
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MIRCEA CANÞÃR

Zilele Mihai Viteazul, la Craiova, aflate
la cincea ediþie, s-au redus la întinderea
ultimului weekend. S-au inaugurat, sâm-
bãtã dimineaþa, într-un cvasi-anonimat,
doar aparent salvat de alocuþiunile unor
reprezentanþi ai administraþiei publice lo-
cale ºi judeþene (Ion Prioteasa, Mihail
Genoiu, Cristian ªovãilã) în Piaþa Mihai
Viteazul, au cuprins câteva evenimente,
sã le spunem notabile, între care filmul
istoric (producþie 1970) realizat de Ser-
giu Nicolaescu ºi Titus Popovici, cu pre-
mierã pe 13 februarie... 1971. Un film
artistic, destul de discutabil, inclusiv din
punct de vedere al adevãrului istoric, me-
nit sã alimenteze propagandistic valul de
mândrie naþionalã care cuprinsese Româ-
nia, dupã „scena balconului” din august
1968, când liderul de la Bucureºti, Nico-
lae Ceauºescu, refuzase sã se supunã su-
zeranului moscovit. Nu comentãm aici
filmul. Comentãm în schimb, nu pentru

prima datã, substanþa manifestãrilor pri-
lejuite de Zilele Mihai Viteazul. Care în
opinia noastrã ar putea insera ºi comuni-
cãri ale unor istorici ai facultãþii de profil,
din cadrul Universitãþii din Craiova. Nu
suntem obsedaþi de istorie, fiindcã pro-
blemele prezentului se rezolvã cu mijloa-
cele prezentului ºi din perspectiva prezen-
tului, dar ar cam trebui „ca ºcoala acade-
micã din Bãnie”, sã convinã asupra mitu-
lui Mihai Viteazul, un domnitor pe care,
pe bunã dreptate, îl revendicãm, deºi „îl
plâng ºi clopotele de la mânãstirea din
dealul Târgoviºtei”, cum patetic ne încre-
dinþa P. P. Panaitescu, un mare demolator
de mituri, citat de istoricul controversat
Lucian Boia. Domnitorul care a reuºit sã
stãpâneascã, pentru scurt timp (1599-
1600), cele trei provincii reunite trei vea-
curi mai târziu, în România modernã,
va fi receptat ca „unificator” abia la mij-
locul secolului al XIX-lea. O asemenea in-

terpretare lipsind cu desãvârºire în isto-
riografia cronicãreascã a veacului al XVII-
lea ºi chiar mai târziu spre 1800, la ªcoa-
la ardeleanã. Prin ambiþioasa operã a lui
Nicolae Bãlcescu începutã la 1847 ºi ne-
încheiatã, încã, la moartea sa în 1852,
„Istoria românilor sub Mihai Vodã Vitea-
zul”, þelul acþiunilor domnitorului este net
proclamat: unitatea naþionalã. El, „voi a-
ºi crea o patrie mare pe cât þine pãmântul
românesc”, (N. Bãlcescu. „Românii supt
Mihai Voievod Viteazul – Editura Acade-
miei 1886). Opera lui N. Bãlcescu este
consideratã o premierã în istoriografia
româneascã. Mai menþionãm doar un de-
taliu: dezbateri în jurul lui Mihai Viteazul
au existat, primul volum al „Istoriei ro-
mânilor”, de C.C. Giurescu (1935) ºi
„Monografia lui Mihai Viteazul” (1836),
a lui P. P. Panaitescu, au fost aspru re-
cenzate de Nicolae Iorga. De la acesta în
„Istoria lui Mihai Viteazul” (ediþie îngrijitã

de Aurelia Loacã ºi Claudiu Cucu – Ed.
Sitech - 2008), putem reþine un sfat: „când
se va pregãti aceatã generaþie sã se atingã
ºi de aceastã mare figurã a lui Mihai Vi-
teazul, i-aº da un sfat, acela de a deveni
eroicã înainte de a atinge eroii”. Tot Ni-
colae Iorga în „Istoria românilor pentru
poporul românesc” vol. I, pag. 210-211,
privitor la raporturile lui Mihai cu Ardea-
lul, „fãrã sã aibã în minte lãmurit, ca azi,
ideea unitãþii naþionale, pentru care acele
timpuri nu erau încã deplin pregãtite, el
îºi zicea cã o sã poatã stãpâni ca domn
peste satele româneºti de aici, cum stãpâ-
nea asupra satelor româneºti din princi-
patul sãu”. Mihai Viteazul i-a unit într-ade-
vãr pe români, dar nu la 1600, ci postum
la 1918. Suntem oricum, în continuare,
în faþa unei discuþii serioase, care nu poate
fi redusã la glumiþe, cu care ne-am cam
fãcut de râs, enunþate de unii care s-au
vrut „colegi” cu marele domnitor.

Centrul de Cercetãri Bancare ºi
Financiare al Universitãþii din Cra-
iova va organiza miercuri, 24 mai
2017 conferinþa „România inves-
teºte”, programatã sã se desfãºoa-
re la Aula Magna a Facultãþii de
Drept din Craiova (str. Calea Bu-
curesti, nr. 107 D), cu începere de
la ora 10:00.

Evenimentul, organizat în cadrul
programului Facultãþii de Economie
ºi Administrarea Afacerilor  „Edu-
caþia financiarã - provocãri ºi solu-
þii”, este înscris în suita de mani-

„România investeºte”

festãri care marcheazã 70 de ani
de la înfiinþarea Universitãþii din
Craiova.

La eveniment vor participa per-
sonalitãþi marcante din domeniul fi-
nanciar-bancar -  dr. Lucian Anghel,
preºedintele Bursei de Valori Bucu-
reºti (care va susþine prelegerea cu
tema „Piaþa de capital din România
- evoluþie ºi perspective”) ºi  Dra-
goº Neacºu, preºedintele Erste As-
set Management (care va prezenta
tema „Proiect România investeºte”).

MARGA BULUGEAN

În ceea ce priveºte aeroportu-
rile, statele membre vor putea fa-
ce investiþii publice în aeroportu-
rile regionale care deservesc pânã
la 3 milioane de pasageri anual,
fãrã un control prealabil din par-
tea Comisiei. În ceea ce priveº-
te porturile, statele membre vor
putea realiza investiþii publice de
pânã la 150 de milioane euro  în
porturile maritime ºi de pânã la

Noi norme în materie de ajutoare de stat
Comisia Europeanã a aprobat sãptãmâna

trecutã, noi norme în materie de ajutoare de
stat prin care anumite mãsuri de sprijin pu-
blic pentru porturi ºi aeroporturi, domeniul
cultural ºi regiunile ultraperiferice sunt excep-

tate de la examinarea prealabilã a Comisiei.
Obiectivul acestei mãsuri este facilitarea in-
vestiþiilor publice pentru crearea de locuri de
muncã ºi creºtere economicã, fãrã a afecta
concurenþa. 

50 de milioane EUR în porturile
interioare în aceleaºi condiþii. De
asemenea, autoritãþile publice pot
acum sã compenseze mai uºor
societãþile comerciale pentru cos-
turile suplimentare cu care se
confruntã în cazul în care îºi des-
fãºoarã activitatea în regiunile ul-
traperiferice ale UE. Regulamen-
tul de modificare va intra în vi-
goare în a douãzecea zi de la data

publicãrii în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. „Dorim sã ne
asigurãm cã întreprinderile pot
concura în condiþii de egalitate
în cadrul pieþei unice — ºi dorim
sã facem acest lucru în modul cel
mai eficient. Normele UE privind
ajutoarele de stat sunt aceleaºi
pentru toate statele membre.
Aceste  modificãri le vor permi-
te economisirea de timp ºi efort

atunci când fac investiþii în
porturi ºi aeroporturi, în dome-
niul culturii ºi în regiunile ultra-
periferice ale UE.”, a subliniat

Margrethe Vestager, comisar res-
ponsabil cu politica în domeniul
concurenþei.

MARGA BULUGEAN

Un grup de 34 de studenþi,
membri ai Cercului de banking,
din cadrul Facultãþii de Econo-
mie ºi Administrarea Afacerilor,
Universitatea din Craiova, au fost
sãptãmânã trecutã, într-o vizitã
tematicã la Monetãria Statului,
unde le-au fost prezentate tehno-
logiile trecute ºi actuale de crea-
þie ºi batere a monedei, a meda-

liilor ºi a altor produse specifice
(decoraþii, sigilii etc.).

Apoi, la Banca Naþionalã a Ro-
mâniei, studenþii au vizitat Mu-
zeul B.N.R. ºi Expoziþia Tezaur,
unde au apreciat vasta colecþie
numismaticã. Vizita s-a încheiat
cu un tur al Palatului B.N.R.

Vizita tematicã este parte inte-
grantã a proiectului Educaþia fi-

nanciarã – provocãri ºi soluþii,
implementat de Facultatea de
Economie ºi Administrarea Afa-
cerilor în parteneriat cu Banca
Naþionalã a României ºi alte in-
stituþii din mediul financiar - ban-
car ºi coordonat de prof. univ.
dr. Cristi Spulbãr ºi conf.univ.dr.
Cristian Stanciu.

MARGA BULUGEAN

La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova....La Craiova.... Studenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNRStudenþii craioveni, în vizitã la BNR
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Conform reprezentanþilor Poli-
þiei doljene, sâmbãtã, 20 mai a.c.,
în jurul orei 00.30, pe DN 56A,
Maglavit – Drobeta Tr. Severin, în
localitatea Cetate, Viorel Spînu, de
22 de ani, din comuna Cetate, în
timp ce conducea un autoturism
Ford Focus, dinspre Maglavit cã-
tre Drobeta Tr. Severin, din cauza

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, sâmbãtã, 20 mai a.c.,
în jurul orei 07.00, în baza unor
date ºi informaþii deþinute, o echi-
pã de poliþiºti de siguranþã publi-
cã din cadrul Secþiei 5 Poliþie Cra-
iova l-a depistat, pe strada Tine-
retului, din cartierul Craioviþa No-
uã, pe Liviu-Cãtãlin Canu, de 45
de ani, din municipiul Craiova, în
timp ce transporta cu un autotu-
rism cantitatea  de 800 pachete de
þigãri, mãrcile Ashima ºi Marble,
toate fãrã a avea aplicate timbre
de marcaj fiscal românesc. Bãr-
batul avea ascunse pachetele de
tigãri sub o pãturã, pe bancheta
din spate a autoturismului. De ase-
menea, la controlul efectuat în
autoturism s-au mai gãsit 55 pro-

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
finalizau cercetãrile ºi dispuneau,
în luna ianuarie a.c., trimiterea în
judecatã a lui Rozel Sîrbu, de 38
de ani, din comuna doljeanã Peri-
ºor, pentru comiterea infracþiunii
de omor asupra unui membru de
familie. Dosarul s-a înregistrat pe
5 ianuarie a.c. pe rolul Tribunalu-
lui Dolj, magistraþii instanþei pre-
lungind periodic mãsura arestãrii
preventive faþã de inculpat.

Rozel Sîrbu a ajuns dupã gratii
în octombrie anul trecut, mai
exact pe 14 octombrie, în
baza ordonanþei de reþinere
pe 24 de ore emisã de pro-
curorul de caz de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul
Dolj pe numele sãu, dupã ce
s-a stabilit cã ºi-a ucis
mama. Potrivit anchetatori-
lor, fapta s-a petrecut pe 17
septembrie, în comuna Pe-
riºor. O vecinã a sesizat dis-
pariþia femeii la Poliþie, dupã
ce n-a mai vãzut-o câteva
zile la rând, astfel cã oame-
nii legii au demarat investi-

Craiovean prins cu þigãriCraiovean prins cu þigãriCraiovean prins cu þigãriCraiovean prins cu þigãriCraiovean prins cu þigãri
de contrabandã ºi articolede contrabandã ºi articolede contrabandã ºi articolede contrabandã ºi articolede contrabandã ºi articole

pirotehnice interzisepirotehnice interzisepirotehnice interzisepirotehnice interzisepirotehnice interzise
Un craiovean de 45 de ani este cercetat penal de

poliþiºtii craioveni dupã ce a fost prins cu þigãri de
contrabandã ºi articole pirotehnice interzise. Oamenii
legii i-au confiscat ºi marfa, respectiv 800 de pachete
de þigãri fãrã timbru de marcaj fiscal românesc ºi 55

materiale pirotehnice, categoria F3.

duse pirotehnice, categoria F3, pe
care le avea depozitate în port-
bagaj ºi pe care le deþinea ilegal.
„Poliþiºtii au întocmit pe nume-
le bãrbatului un dosar de cerce-
tare penalã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de contrabandã cu
þigãri, conform prevederilor Le-
gii 86/2006, precum ºi pentru
operaþiuni efectuate fãrã drept cu
articole pirotehnice, în conformi-
tate cu Legea 126/1995. Întrea-
ga cantitate de þigãri ºi produse-
le pirotehnice au fost ridicate de
poliþiºti în vederea confiscãrii”,
ne-a declarat inspector principal
Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj. Poliþiºtii conti-
nuã cercetãrile în vederea stabi-
lirii întregii activitãþi infracþiona-
le a craioveanului.

Cinci tineri în spitalCinci tineri în spitalCinci tineri în spitalCinci tineri în spitalCinci tineri în spital dupã un grav dupã un grav dupã un grav dupã un grav dupã un grav
accident de circulaþieaccident de circulaþieaccident de circulaþieaccident de circulaþieaccident de circulaþie

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut
sâmbãtã, pe raza localitãþii Cetate, cinci ti-
neri cu vârste cuprinse între 14 ºi 22 de ani
ajungând la spital. Tânãrul de 22 de ani a pier-
dut controlul maºinii pe care o conducea ºi a

intrat într-un cap de pod. Starea sa este gra-
vã, fiind în comã, iar din ceilalþi patru rãniþi
doi au rãmas la Spitalul din Calafat, iar cei-
lalþi doi, împreunã cu ºoferul, au fost aduºi la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

lipsei de experienþã, într-o curbã
la stânga a pierdut controlul vola-
nului, a pãrãsit partea carosabilã
prin partea dreaptã ºi a intrat în
ºanþul de colectare a apelor plu-
viale, lovind un cap de pod. Din
accident a rezultat vãtãmarea cor-
poralã gravã a conducãtorului
auto, care a fost transportat la Spi-

talul Municipal Calafat, fiind ulte-
rior transferat la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, în
comã. De asemenea, în autoturism
se mai aflau încã 4 pasageri, toþi
minori, cu vârste cuprinse între 14
ºi 17 ani care au fost cu toþii rãniþi,
fiind transportaþi tot la Calafat. S-
a luat apoi decizia ca doi dintre ei,

unul de 15 ºi cel de 17 ani, sã fie
transferaþi la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, pentru in-
vestigaþii suplimentare. Nici con-
ducãtorul auto, ºi nici ceilalþi pa-
sageri nu purtau centurile de sigu-

ranþã. Poliþiºtii au întocmit în cau-
zã dosar de cercetare penalã pen-
tru vãtãmare corporalã din culpã,
dupã cum a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia.

Doljeanul care ºi-a ucis mama ºi a aruncat-oDoljeanul care ºi-a ucis mama ºi a aruncat-oDoljeanul care ºi-a ucis mama ºi a aruncat-oDoljeanul care ºi-a ucis mama ºi a aruncat-oDoljeanul care ºi-a ucis mama ºi a aruncat-o
într-o fântânã pãrãsitã face 18 ani de puºcãrieîntr-o fântânã pãrãsitã face 18 ani de puºcãrieîntr-o fântânã pãrãsitã face 18 ani de puºcãrieîntr-o fântânã pãrãsitã face 18 ani de puºcãrieîntr-o fântânã pãrãsitã face 18 ani de puºcãrie

Doljeanul de 38 de ani,
din comuna Periºor, ajuns
dupã gratii în octombrie
anul trecut pentru comite-
rea infracþiunii de omor, a
fost condamnat definitiv la
18 ani de detenþie. În urma
unei anchete a poliþiºtilor ºi
procurorilor criminaliºti de
la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj s-a stabilit
cã bãrbatul ºi-a omorât
mama în bãtaie ºi i-a aruncat
cadavrul într-o fântânã
pãrãsitã de la marginea
comunei Periºor. El a recu-
noscut totul în faþa judecãto-
rilor ºi a cerut sã beneficieze de reducerea limitelor de
pedeapsã, iar pe 15 martie a.c. a fost condamnat, la
Tribunalul Dolj, la 15 ani de puºcãrie. Procurorii au fãcut
apel, admis de Curtea de Apel Craiova, care a majorat
pedeapsa inculpatului la 18 ani de închisoare.

gaþiile. Au stabilit cã femeia a fost
în vizitã la fiul sãu, Rozel Sîrbu,
s-au certat, el a început sã o lo-
veascã cu pumnii, picioarele, dar
ºi cu un obiect contondent, dupã
cum spun anchetatorii, pânã când
n-a mai miºcat. Ca sã scape, bãr-
batul a aruncat cadavrul într-o
fântânã pãrãsitã de la marginea
comunei. Cadavrul a fost recu-
perat, a fost dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei, iar fiul vic-
timei a ajuns dupã gratii.

Pe 15 martie a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au pronunþat sen-

tinþa în dosar. Rozel Sîrbu a recu-
noscut comiterea faptei în faþa ju-
decãtorilor ºi a cerut sã beneficie-
ze de reducerea cu o treime a limi-
telor de pedeapsã. Solicitarea in-
culpatului a fost admisã, acesta
primind o pedeapsã de 15 ani în-
chisoare cu executare ºi plata su-
mei de 1900 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat. Hotãrârea nefiind defi-
nitivã, atât procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, cât ºi
inculpatul au formulat apel, soluþi-
onat acum de Curtea de Apel Cra-
iova. Instanþa a respins apelul in-
culpatului ºi l-a admis, în schimb,
pe cel al procurorilor, majorând
pedeapsa lui Rozel Sîrbu la 18 ani
de închisoare: „Desfiinþeazã, în
parte, hotãrârea atacatã, sub as-
pectul laturii penale a cauzei. Con-

damnã inculpatul Sîrbu
Rozel la pedeapsa de 18 ani
închisoare. Menþine celelal-
te dispoziþii ale hotãrârii
atacate, care nu contravin
prezentei decizii. Deduce
arestul preventiv de la data
de 15.03.2017, la zi. Ia act
cã inculpatul a retras ape-
lul formulat. Obligã apelan-
tul inculpat Sîrbu Rozel la
plata sumei de 100 lei chel-
tuieli avansate de stat. De-
finitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã”, se aratã în
hotãrârea instanþei.
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ALDE a decis, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute sã anunþe un can-
didat propriu pentru ocuparea
funcþiei de primar al municipiului
Craiova.

Decizia a fost luatã în forul de
conducere al ALDE Dolj dupã o
analizã riguroasã a aºteptãrilor cra-
iovenilor, aºa cum a fost ea ilus-
tratã de o cercetare sociologicã
internã a organizaþiei doljene.

Cercetarea aratã faptul cã o parte
importantã a electoratului craio-
vean considerã cã o femeie ar fi
potrivitã sã conducã în continuare
destinele oraºului.

Mai mult, studiul aratã cã o parte
importantã a electoratului craio-
vean nu este reprezentatã nici de
PNL ºi nici de PSD. Se creazã ast-
fel o oportunitate pentru o alterna-
tivã nouã cãutatã de cei care vor o
modernizare acceleratã a oraºului.

Craiovenii vor ca oraºul lor sã
ajungã din urmã marile oraºe ale
þãrii, atât în privinþa nivelului de trai,
cât ºi al confortului citadin. Ei con-
siderã cã este nevoie de un primar
care sã redea încrederea tuturor
craiovenilor cã oraºul merge într-
o direcþie bunã.

Cetãþenii Bãniei vor, în princi-
pal, strãzi modernizate ºi trafic
bine organizat, locuri de muncã
bine plãtite, un oraº mai curat ºi

Senatorul Mario Ovidiu Oprea le-
a mulþumit ieri, public, craiovenilor
care au semnat pentru candidatul
PNL. Fãrã semnãtura lor, partici-
parea sa nu ar fi fost posibilã. Aces-
ta este motivul pentru care parla-
mentarul doljean se simte dator sã
nu dezamãgeascã ºi sã onoreze tot
ce le va promite craiovenilor. “Mi-
am depus candidatura pentru o ad-
ministraþie la vedere, care trebuie
sã intre în renovare. Sunt deschis
propunerilor pe care mi le notez în
discuþiile cu cetãþenii ºi cred cã sunt
primarul energic, integru ºi dis-
ponibil de care au nevoie. În
cadrul unui sondaj de opinie
care va prezentat pe larg, cra-
iovenii s-au plâns cã guverna-
rea localã este deficitarã din
cauza birocraþiei, politizãrii ex-
cesive si si-au aratat nemulþu-
mirea faþã de fenomenul gene-
ralizat de corupþie cu care se
pare cã s-au confruntat. Tinând
cont de asta, o sã fiu primarul
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înfrumuseþat, locuri de
parcare moderne ºi rea-
bilitarea sistemului de sã-
nãtate publicã.

În acelaºi timp, craio-
venii vor rezolvarea pro-
blemelor cu apa ºi canali-
zarea, locuri de joacã pen-
tru copii, siguranþã pe
strãzi ºi în mijloacele de
transport în comun, o de-
ratizare eficientã, rezolva-
rea problemelor care þin
de iluminatul stradal.

 Nu puþini sunt cei care
vor asfaltarea pieþelor din
oras ºi a strãzilor secun-
dare, ridicarea gunoaielor
la timp, mai multe parcuri
ºi spaþii verzi dar ºi redu-
cerea taxelor locale ºi îm-
bunãtãþirea sistemului lo-
cal de justiþie.

ALDE va propune
craiovenilor nu doar un
candidat propriu - în per-
soana doamnei Aniºoara
Stãnculescu, preºedinta
organizaþiei municipale Craiova a
ALDE - dar ºi un proiect de dez-
voltare a oraºului care sã cores-
pundã aºteptãrilor legitime ale
populaþiei.

Candidatul ALDE a primit deja
mai multe mesaje de susþinere din

partea craiovenilor. Organizaþia
municipalã Craiova a Partidului
România Mare a anunþat deja pu-
blic susþinerea membrilor ºi sim-
patizanþilor sãi pentru doamna Ani-
ºoara Stãnculescu.

Candidatul ALDE la primãria
Craiova considerã cã este momen-
tul ca interesele oraºului ºi ale lo-
cuitorilor sãi trebuie sã fie puse
deasupra oricãror altor interese
private sau de grup. De aceea, slo-

ganul de campanie al ALDE în
aceastã campanie va fi MAI ÎN-
TÂI, CRAIOVA!

Astãzi, candidatul ALDE se va
înscrie oficial în cursa pentru câºti-
garea poziþiei de primar al Craiovei.

Publireportaj

Mario Ovidiu Oprea, candidatul PNL:

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, oferta li-
beralã pentru funcþia de primar al municipiu-
lui Craiova, ºi-a depus ieri, dosarul de candi-
daturã, fiind însoþit de mai mulþi colegi de
partid. De la Bucureºti, a venit în mod spe-
cial, sã-l susþinã, secretarul general interimar
al PNL, Cristian Buºoi, care la rândul sãu

duce o bãtãlie internã pentru funcþia de lider
al PNL, avându-i ca contracandidaþi pe Ludo-
vic Orban ºi Viorel Cataramã. Funcþia de pri-
mar al Craiovei a rãmas vacantã dupã demi-
sia Liei Olguþa Vasilescu din funcþie, care era
incompatibilã cu mandatul de deputat obþinut
în urma alegerilor din 11 decembrie.

care dã start fabricaþiei, nu conspi-
raþiei în politica localã.42% dintre
respondenþi considera ca înfiinþa-
rea unui pol industrial la Craiova este
soluþia economiei locale ºi vor ca
în viitor municipiul sã redevinã un
centru industrial ºi universitar. Sunt
în asentimentul oamenilor. Rãspun-
surile lor au venit sã confirme fap-
tul cã mergem în aceeaºi direcþie,
cã propunerile mele au primit ecou
ºi cã având acelaºi þel, vom des-
curca împreunã orice drum. Fãrã
improvizaþie în administraþie!”

“Este nevoie de redeschiderea
fabricilor”

Candidatul PNL a mai afirmat
cã locuitorii Craiovei îºi doresc
reindustrializarea oraºului ºi locuri
de muncã. “Este nevoie de o rein-
dustrializare a oraºului nostru, este
nevoie de redeschiderea acelor fa-
brici serioase care au creat acele
locuri de muncã pentru toþi craio-
venii ºi perspectiva zilei de mâine
pentru tineri. De aceea oamenii
spun cã îºi doresc ca oraºul nos-

tru sã redevinã polul industrial
pe care ei îl ºtiau, centru in-
dustrial ºi centru universitar.
Mã voi strãdui sã fiu un pri-
mar energic, deschis, dispo-
nibil, integru, aºa cum reiese
cã ºi-l doresc din toate studii-
le pe care noi le-am fãcut în
acest moment în raport cu
partea a doua a acestui man-
dat pânã în anul 2020, când
vor avea alegeri din nou pen-

tru funcþia de primar al Craiovei”,
a mai afirmat Mario Ovidiu Oprea.

“Craiova are nevoie de o
administrare mai transparentã”

Cristian Buºoi, a afirmat la rân-
dul sãu, cã municipiul Craiova are
nevoie de o administrare mai trans-
parentã, mai corectã ºi mai eficien-
tã ºi de un mediu de afaceri puter-
nic. “Tot PNL-ul îl susþine ºi îºi
pune mari speranþe în candidatura
domnului Oprea. Cred cã acest oraº,
capitala Olteniei, una dintre capita-
lele istorice ale României, meritã mai
mult decât a avut prin administraþia
PSD, meritã o administrare a ora-
ºului mai transparentã, mai corec-
tã, mai cinstitã ºi cu mai multã efi-
cienþã. Sunt convins cã domnul
Oprea, aºa cum l-am cunoscut cu

toþii, ca un om foarte corect, foar-
te integri, foarte eficient, ºi-a fãcut
foarte bine treaba þi datoria în Par-
lamentul României, astãzi este lide-
rul grupului nostru parlamentar de
la Senat, va reuºi sã facã viitoarea
administraþie a Craiovei sã fie co-
rectã ºi în folosul cetãþeanului.
Mario Oprea are capacitatea sã de-
vinã partenerul mediului de afaceri
din Craiova ºi, pe lângã dezvoltarea
în investiþii existente, cel mai im-
portant lucru va fi sã atragã alte in-
vestiþii mari ºi importante în Craio-
va, unde, din acest punct de vede-
re, în ultimii ani lucrurile s-au schim-
bat în rãu ºi este de datoria viitoru-
lui primar al Craiovei sã readucã
oraºul la mãreþia la care a fost oda-
tã”, a mai spus Buºoi.

MARGA BULUGEAN
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În deschiderea manifestãrilor,
Primãria ºi Consiliul Local Cãlã-
raºi au acordat titlul de „Cetãþean
de Onoare” preotului Mihail Ma-
rin, care este slujeºte la biserica
din satul Sãrata, ce poartã hramul
Adormirea Maicii Domnului. În
acest fel, comunitatea a dorit sã-
ºi manifeste aprecierea pentru
modul cum pãrintele paroh se de-
dicã misiunii sale. Diploma a fost

înmânatã de primarul localitãþii,
Vergicã ªovãilã, care i-a mulþu-
mit, în acelaºi timp, pentru impli-
carea în activitãþile sociale deru-
late de autoritãþi.

Parada costumelor populare
i-a încântat pe localnici

Parada costumelor populare a
devenit o tradiþie în sine ºi este un
spectacol plin de culoare care se
desfãºoarã pe strãzile din localita-
te, Cãlãraºiul fiind printre puþinele
comune care organizeazã o astfel
de prezentare. De aceastã datã, au
fost implicaþi peste 300 de copii,

Ca în fiecare an, de sãrbãtoarea Sfinþi-
lor Împãraþi Constantin ºi Elena, lunca
Dunãrii rãsunã de voie bunã. La Cãlãraºi,
este un motiv în plus de a petrece: de 13
ani încoace, neîntrerupt, se celebreazã
Ziua comunei, care devine, de la an la an,
tot mai mult un spectacol al tradiþiilor au-
tentice româneºti. Parada portului popu-
lar, cu frumuseþea costumelor, cântecele

ºi dansurile prezentate de cei peste 300
de copii, veniþi din tot judeþul, dar ºi din
Bulgaria, i-au fãcut pe cãlãrãºeni sã fie
mândri de localitatea lor. O surprizã pre-
gãtitã de autoritãþile locale a fost prezen-
þa îndrãgitei soliste de muzicã popularã,
Maria Ciobanu, care a încântat publicul
cu multe melodii cunoscute atât de cei mai
în vârstã, cât ºi de cei mai tineri.

care fac parte din nouã ansambluri
folclorice. Fiecare grup a purtat
costume diferite, colorate specific
zonei din care proveneau ºi au por-
nit toþi în alai pe strãzile comunei.
Parada a pornit de la primãrie ºi a
fost deschisã de o cãruþã trasã de
cai ºi împodobitã, ca de sãrbãtoa-
re, cu velinþe olteneºti. Pe o dis-
tanþã de câþiva kilometri, care a fost
strãbãtutã la pas, s-a jucat ºi s-a

cântat, veselia ºi frumuseþea co-
piilor fãcând pe localnici sã iese pe
la porþi ºi sã îi aplaude.

„Participã patru ºcoli generale ºi
nouã ansambluri folclorice, fiind
peste 300 de copii implicaþi. Þinem
foarte mult la aceastã tradiþie, iar
parada portului popular este, dupã
cum se vede, de o frumuseþe apar-
te. Mã bucur sã îi vãd pe aceºti copii
minunaþi purtând costumele buni-
cilor lor cu atâta mândrie. Îi avem
alãturi ºi pe vecinii noºtri bulgari,
care ne-au onorat în acest an cu
prezenþa. Iar surpriza acestei ediþii
este prezenþa doamnei cântecului

popular, Maria Ciobanu”, a preci-
zat primarul localitãþii Cãlãraºi, Ver-
gicã ªovãilã.

Peste 300 de copii
au participat la manifestãri
Pe scena de la Cãlãraºi, amena-

jatã pe stadionul din comunã, au
urcat toate ansamblurile de dansa-
tori care au fost prezente: Ansam-
blul „Bordeiaºul” din Cãlãraºi, An-
samblul «Doina Mischiului», An-
samblul «Brâuleþul» de la Turceni
(judeþul Gorj ), Ansamblul „Ion
ªerban” din Iºalniþa, Ansamblul
„Bordeiaºul” din Bechet, Ansam-
blul „Trandafirul” de la Dãbuleni,
Ansamblul „Alunelul” din Pieleºti,
Ansamblul „Izvoraºul” din Ianca
(judeþul Olt), precum ºi Ansamblul
„Valurile Dunãrii” din localitatea
bulgãreascã Leskoveþ. De aseme-
nea, au participat ºi elevii de la Li-
ceul Tehnologic „Petre Baniþã”,
Liceul Teoretic „Constantin Brân-
coveanu” de la Dãbulebuni ºi cele
douã ºcoli gimnaziale din Cãlãraºi.

Ansamblul „Doina Mischiului”
a deschis spectacolul cu o suitã de
opt dansuri populare, iar solista Lui-

za Turcu a oferit un mini-recital
de cântece populare. Ansamblul
„Bordeiaºul” din Cãlãraºi, coordo-
nat de Olimpia ªovãilã, a fost aplau-
dat la scenã deschisã de publicul
numeros, care s-a adunat pe sta-
dion pentru a se bucura de acest
spectacol. Dansatorii au prezentat
trei suite de dansuri, „Bordeiaºul”,
„Bribina” ºi Iancu Jianu”, care se
joacã din bãtrâni pe acele melea-
guri. Interpreta ansamblului, Alina
Bârzãneanu, elevã la ªcoala Gim-
nazialã nr. 1, a cântat o melodie
specificã zilei de sãrbãtoare, „Con-
stantine, Constantine”.

Maria Ciobanu a oferit
un recital de galã

Dupã-amiazã, în jurul orei
15.00, pe scenã au urcat artiºti
consacraþi, cel mai aºteptat mo-
ment fiind cel al recitalului oferit
de îndrãgita interpretã Maria Cio-
banu. „Am reuºit sã o invitãm ºi

o sã o avem alãturi de noi pe
doamna Maria Ciobanu. Este
foarte îndrãgitã la noi, lumea o
iubeºte, sunt generaþii care au
crescut cu muzica domniei sale.
A venit împreunã cu fiul sãu, Io-
nuþ Dolãnescu ºi soþia acestuia,
Doiniþa Dolãnescu, Paul Butuºi-
nã ºi Nelu Biþînã. Pe searã este
spectacol de muzicã uºoarã, cu
Paul Negoiþã Band ºi Reyna Vox.
Dupã ora 21.00, este programat
focul de artificii”, ne-a mai spus
primarul Vergicã ªovãilã.

În paralel, s-au derulat ºi com-
petiþii sportive, cu premii acor-

date de Consiliul Local. Cupa
Cãlãraºi la fotbal, nivel gimnazial,
s-a desfãºurat între cinci echipe
de la ºcolile generale din zonã.
Pe locul I, s-a clasat ªcoala Gim-
nazialã Sadova, pe locul II – Li-
ceul Tehnic „Petre Baniþã” din
Cãlãraºi ºi pe locul III – Liceul
Teoretic din Bechet.

Vecinii bulgari
au apreciat frumuseþea
obiceiurilor româneºti
Invitaþii speciali ai aces-

tei ediþii au fost vecinii bul-
gari din localitatea Lesko-
veþ, care au onorat invita-
þia Primãriei Cãlãraºi prin
prezenþa primarului Galina
Svetozarova ºi a Ansam-
blului folcloric „Valurile
Dunãrii”, coordonat de
profesoara Svetla Ilieva.

 „Sunt foarte încânta-
tã, îmi place modul cum
aratã localitatea ºi organi-
zarea acestei deosebite
sãrbãtori. Am fost plãcut
surprinsã sã vãd cã ne

asemãnãm oarecum ºi în privin-
þa tradiþiilor, a dansurilor ºi a cos-
tumelor populare. Noi am venit
cu un ansamblu de dansuri, care
funcþioneazã de ºase ani în ca-
drul Casei de Culturã, ºi sunt
copii cu vârste cuprinse între 6
ºi 11 ani. Vom prezenta dansuri
populare bulgãreºti, dar ºi un
dans românesc pe care îl oferim
în cinstea acestei frumoase sãr-
bãtori. Ne-am gândit cã este bine
sã legãm din nou aceastã fru-
moasã prietenie, dupã 20 de ani,
ºi am venit aici”, ne-a mãrturisit
primarul Galina Svetozarova.
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Ieri, la ora 10:30, o delegaþie
impresionantã a social-democraþi-
lor craioveni s-a deplasat la Biroul
electoral de circumcripþie al mu-
nicipiului Craiova nr.1 aflat în se-
diul Primãriei Craiova. Primii care

au intrat în sediul municipalitãþii au
fost actualul primar interimar, Mi-
hail Genoiu, încadrat de Lia Olgu-
þa Vasilescu, în tripla sa calitate de
ministru al Muncii, preºedinte al
PSD – organizaþia municipalã Cra-
iova ºi de fost primar al urbei; de
senatorul Claudiu Manda, care este
ºi preºedintele PSD Dolj; de Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

Cei peste 300 de membrii ai PSD
au venit sã suþinã candidatura lui
Mihail Genoiu pentru funcþia de
primar, la alegerile electorale par-
þiale ce se vor desfãºura la 11 iu-
nie a.c. Social-democraþii au arã-
tat cã vor o continuitate în admi-
nistraþie localã, în derularea mari-
lor proiecte edilitare, bazându-se pe
experienþa în administraþia publicã
localã acumulatã de actualul pri-
mar interimar.

Viitorul primar va avea nevoie
de majoritatea PSD
din Consiliul Local

Atentã cu tot ceea ce se întâm-
plã în municipiul pe care l-a con-
dus timp de aproape cinci ani, Lia
Olguþa Vasilescu a declarat, dupã
depunerea listelor de semnãturi, cã
este convinsã cã va urma o perioa-

Cu 36.127 de semnãturi pentru susþinere

Cum ne-a obiºnuit, cel mai mare par-
tid politic din România ºi-a arãtat, din
nou, ieri, forþa electoralã care îl carac-
terizeazã. Peste 300 sute de membrii PSD
Craiova l-au însoþit spre Biroul electo-
ral de circumscripþie al municipiului
Craiova nr. 1, pe primarul interimar
Mihail Genoiu, candidat la alegerile lo-
cale parþiale din 11 iunie a.c. Însuºi nu-
mãrul semnãturilor de susþinere, peste
36.000, spune multe despre formaþiunea
social-democratã din Craiova. Încadrat
de ex-primarul Lia Olguþa Vasilescu, ac-

tualmente ministrul Muncii ºi Justiþiei
Sociale, cu care a colaborat pe vechiul
mandat de conducere a municipalitãþii;
avându-i alãturi pe senatorul Claudiu
Manda, preºedinte al PSD Dolj; pe Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, dar ºi parlamentarii social-
democraþi ce reprezintã judeþul nostru,
Mihail Genoiu a precizat cã va continua
o administraþie transparentã, eficientã, la
fel de bunã ca cea de pe mandatul Liei
Olguþa Vasilescu ºi cã nu va coborî ºta-
cheta dezvoltãrii Craiovei.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

dã destul de grea, cunoscutã de
altfel în timpul campaniilor electo-
rale. Nu exclude ca, acei candidaþi
care nu vor veni cu proiecte de
dezvoltare a Craiovei sã foloseas-
cã tot fel de acþiuni de intimidare,

abordare electoralã pe care social-
democraþii craioveni nu o vor pune
în practicã, promite Olguþa Vasi-
lescu. Totodatã, actualul ministru
al Muncii a spus rãspicat cã nu îi
este deloc indiferent cine va con-
duce Craiova mai departe, pentru

cã domnia sa a reuºit sã imprime
municipiului un ritm de dezvoltare
cu totul ºi cu totul diferit, compa-
rativ cu administraþiile anterioare.

„L-am susþinut pe Mihail Ge-
noiu din momentul în care am

optat pentru funcþia pe ministru.
Logic, m-am gândit, cine va fi
dupã mine la conducerea Primã-
riei Craiova? ªi m-am gândit cã
nu poate fi o persoanã mai potri-
vitã decât cea cu care am lucrat
în ultimii cinci ani la toate proiec-

tele Craiovei ºi care cunoaºte cã
trebuie sã le deruleze în perioada
urmãtoare ºi sã le finalizeze”, a
spus Lia Olguþa Vasilescu. Cu
o majoritate social-democratã co-
vârºitoare în Consiliul Local, ini-
þiativele viitorului primar al Cra-
iovei, dacã va fi cel pentru care,
ieri, pesediºtii ºi-au arãtat susþi-
nerea, vor trece cu uºurinþã. Nu
acelaºi lucru se poate spune de-
spre contracandidaþii lui Mihail
Genoiu, care în mod firesc ar fi
trebuit sã aibã o echipã fidelã în
rândul consilierilor locali craio-
veni. Aici se poate pune în discu-
þie, deºi social-democraþii nu-ºi
fac griji, ºi conceptul de utilitate
a votului. Asta în condiþiile în care,
cum precizam anterior, proiecte-
le viitorului primar al Craiovei vor
trebui sã primeascã votul majori-
tãþii Consiliului Local care, pe ac-
tualul mandat, este deþinutã de
PSD, în proporþie de douã treimi!

„Mihail Genoiu, cea mai bunã
alegere pentru Craiova”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, l-a reco-
mandat concitadinilor sã meargã pe
oferta propusã de PSD, respectiv
Mihail Genoiu, pentru cã se doreº-

te continuitatea proiectelor începu-
te, mai ales cã ºi Consiliul Jude-
þean are o serie de investiþii comu-
ne cu municipalitatea craioveanã.
„Cu siguranþã, la sfârºitul acestui
mandat, vor rãmâne lucruri impor-
tante, unele care sunt în derulare,
altele care vor începe. De aceea îi
invitãm pe craioveni sã vinã ºi sã
voteze alãturi de noi pe Mihail Ge-
noiu, care este cea mai bunã ale-
gere pentru Craiova”, a precizat
Ion Prioteasa.

„Nu am niciun fel de emoþii”
Mizând pe faptul cã, în ultimii

cinci ani de zile, craiovenii au pu-
tut remarca un ritm de dezvoltare
accentuat, Mihail Genoiu a dat asi-
gurãri locuitorilor cã trendul nu va
fi modificat ºi cã proiectele actua-
le se deruleazã în graficul firesc.
Candidatul PSD la primãria Craio-
va sperã ca, la sfârºitul ceor trei
ani de mandat „sã fim în coasta
Clujului, sã fim al treilea oraº ca
dezvoltare din þarã”. Totodatã, pri-
marul interimar actual este convins
cã nu vor exista motive de temere
din partea craiovenilor, referitoare
la modul cum va înþelege acesta
sã-ºi desfãºoare viitorul mandatul
de primar. „Vreau sã vã spun cã
nu am niciun fel de emoþii ºi sunt
foarte încrezãtor în aceste alegeri,
pentru cã de cinci ani de zile cra-
iovenii au fost alãturi de noi!”, a
marturisit Mihail Genoiu.

Matematicã simplã
pentru candidatul PSD

Despre alegerile locale parþiale
din Craiova se poate spune ºi pre-
ºedintele PSD Dolj, Claudiu Man-
da, a ºi fãcut o carcaterizare con-
cisã, cã vor avea o prezenþã la vot
nu prea numeroasã, care va favo-
riza partidul social-democrat, de
departe cel mai bine organizat ºi
uºor de mobilizat în astfel de mo-
mente. Urmând o aritmeticã a con-
cretului, „suntem prezenþi acum,
aici, peste 300 de membrii de par-
tid, ºi dacã înmulþim cu trei, ajun-
gem la circa 1.000 de voturi!”, a
menþionat Claudiu Manda, fã-
când o referire directã la forþa de
mobilizare a PSD în orice tip de
alegeri electorale.
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Comisia de Admitere Judeþeanã
pentru învãþãmântul liceal, trebuia
sã stabileascã, cu acordul Comi-
siei Naþionale de Admitere, prin
afiºare la sediul Inspectoratelor
ªcolare Judeþene, pânã pe data de
12 mai, unitãþile de învãþãmânt,
specializãrile ºi numãrul de locuri
disponibile pentru candidaþii romi,
pe baza mãsurilor afirmative, pro-
movate în contextul Strategiei gu-
vernamentale privind îmbunãtãþi-
rea situaþie romilor, numãrul de
locuri alocate etniei nemaiputând
fi modificat dupã 12 mai. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj a pus
în aplicare metodologia ºi a afiºat
oferta ºcolarã, bine definitã, pen-
tru anul urmãtor.

Documente stricte
pentru înscriere

Dupã prezentarea ofertei, can-
didaþii trebuie sã depunã cererea de
înscriere, în cls.a IX, pe locurile
disponibile, aºa cum precizeazã
metodologia. Data limitã este 16
iunie, ora 14:00, iar dosarul com-

Pentru anul ºcolar 2017/2018, conform legislaþiei
în vigoare, au fost stabilite locurile în învãþãmântul

de stat, pentru candidaþii romi, atât la studiile
liceale, cât ºi la cele ale învãþãmântului profesional
ºi tehnic. Sunt 110 locuri, în total – 77 la „liceu” ºi

33 de „învãþãmântul profesional de stat”.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

plet nu mai poate fi prezentat dupã
5 iulie , la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj fiind Centrul
Special de Înscriere, iar dintre acte
nu trebuie sã lipseascã  recoman-
darea scrisã din partea preºe-
dintelui unei organizaþii civice,
culturale sau politice a romilor,
legal constituitã, prin care se
atestã apartenenþa candidaþilor
la etnia romilor ºi NU faptul cã
fac parte din respectiva organi-
zaþie. Repartizarea se va face în
ºedinþã publicã, pe 6 iulie, ora
10:00, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Comisia Ju-
deþeanã de Admitere asigurã repar-
tizarea candidaþilor romi, care au
depus cerere pânã la data menþio-
natã, pe locurile speciale, în ordi-
nea descrescãtoare a mediilor de
admitere ºi în baza opþiunilor ex-
primate de candidaþi.

Peste 100 de locuri
speciale

Candidaþii care opteazã pentru
licee vocaþionale ºi pentru licee,

care presupun probe de aptitudini,
de verificare a cunoºtinþelor de lim-
bã modernã, vor fi admiºi tot în
ºedinþa publicã de repartizare a ro-
milor, din data de 06 iulie 2017, sub
rezerva promovãrii probelor res-
pective. Conform planului de ºco-
larizare pentru 2017/2018, la „în-
vãþãmântul liceal de stat” sunt pre-
vãzute 77 de locuri, în 37 de unitãþi
ºcolare, pe diverse specializãri, cele

mai multe (ºapte) fiind la Liceul
Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din
Filiaºi, la Colegiul Naþional Econo-
mic „Gheorghe Chiþu” din Craiova
fiind prevãzute trei poziþii, fiecare
cu disciplina de rigoare.  Situaþia
este asemãnãtoare ºi la „învãþã-
mântul profesional de stat”, unde
sunt alocate 33 de locuri, în 25 de
unitãþi, fiecare cu câte o poziþie,
excepþiile venind de la Colegiul Na-

þional Economic „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã din Craiova,
Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” din Craio-
va, Liceul Tehnologic de Transpor-
turi Cãi Ferate din Craiova, Liceul
Tehnologic Auto din Craiova, Li-
ceul Tehnologic de Transporturi
Auto din Craiova, fiecare cu câte
douã specializãri.

Concursul „Euroscola” se adreseazã ele-
vilor din clasele a IX-a – a XI-a. Fiecare
liceu participant poate fi reprezentat de o
echipã formatã din 24 de elevi ºi doi profe-
sori coordonatori. Grupurile de elevi pot
proveni dintr-o clasã sau din clase diferite
ale aceluiaºi liceu. Un liceu poate participa
la concurs cu o singurã echipã, elevii fiind
invitaþi în douã cazuri (conform N.T. nr.
325/16.05.2017 a ISJ Dolj): „sã identifice
un obiectiv/element de patrimoniu (denu-
mit în continuare „obiect de patrimoniu”)
din localitatea sau din judeþul în care lo-
cuiesc ºi sã facã o prezentare de maxi-
mum douã pagini a acestuia, cu evidenþie-
rea valorii sale de patrimoniu, în context
naþional ºi european (arhitecturalã, istori-

Proiectul este unul foarte vast, prin care
20 de ºcoli de la sate pot câºtiga un labora-
tor digital, sesiuni de formare pentru profe-
sori ºi un pachet complet de aplicaþii, jocuri,
materiale digitale, planuri de lecþii. Astfel, la
nivel rural, se încurajeazã învãþarea prin
metode digitale interactive a matematicii ºi a
Tehnologiei Informaþiei ºi Comunicãrii(TIC)
pentru elevii din clasele a V-VIII. ªcolile inte-
resate se pot înscrie în concurs pânã pe data
de 2 iunie a.c. Condiþiile detaliate de înscriere
ºi metodologia de completare a aplicaþiei sunt
disponibile pe www.digitaliada.ro/scolile-di-
gitaliada. La nivel naþional, Fundaþia „Oran-
ge” susþine educaþia digitalã prin dezvolta-
rea platformei online Digitaliada ºi prin con-

Parteneriat european
pentru ºcolile româneºti

În parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN), Biroul de Informare
al Parlamentului European în România (BIPE) lanseazã cea de-a X-a ediþie a

concursului naþional pentru licee – „Euroscola 2017/2018” – care se va desfã-
ºura sub tiltul „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identitãþii europe-

ne”. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a trimis, cãtre toate instituþiile din
teritoriu, prin Notã Telefonicã, tot ceea ce þine de regulament ºi program.

cã, artisticã, ºtiinþi-
ficã º.a.m.d.); sã
conceapã ºi sã im-
plementeze un pro-
iect de campanie de
informare ºi con-
ºtientizare a publi-
cului larg cu privi-
re la valoarea ob-
iectului de patrimo-
niu respectiv ºi cu
privire la mãsurile
care trebuie între-
prinse pentru prote-
jarea/conservarea

ºi promovarea acestuia”. În acelaºi docu-
ment, pus pe site-ul ISJ Dolj, fiind aºtepta-
te ºi alte precizãri, se mai menþioneazã; „Do-
sarele cu documentele proiectelor vor fi tri-
mise, prin poºtã, la adresa BIPE, str. „Vasi-
le Lascãr”, nr.31, etaj 1, sector 2, Bucu-
reºti, cod poºtal 020492, cu menþiunea
„Pentru concursul Euroscola 2017-2018”,
pânã la data de 10 octombrie 2017. Echi-
pele de elevi ale cãror proiecte vor obþine
cele mai bune rezultate la evaluare vor par-
ticipa, în 2018, la evenimentele „Ziua Eu-
ropeanã” la Strasbourg, la Parlamentul Eu-
ropean. Mai multe informaþii privind con-
cursul „Euroscola” se gãsesc pe site-ul
BIPE, la adresa http://www.europarl.ro/
roue-si-tinerii”. Atât ºi nimic mai mult...

Laboratoare ºi materiale digitale
pentru ºcolile din mediul rural
Pânã pe 2 iunie 2017, ºcolile din mediul rural se pot înscrie în „Digitalia-

da”, program de educaþie digitalã derulat de Fundaþia „Orange”, cu sprijinul
Ministerului Educaþiei Naþionale, care îºi propune încurajarea folosirii

tehnologiei pentru îmbunãtãþirea performanþei ºcolare a elevilor.

cursul de materiale digitale. Platforma rees-
pectivã este un hub online de conþinut edu-
caþional, ce poate fi accesat ºi folosit de ori-
cine este interesat – elevi sau profesori din
toatã þara. Concursul de materiale digitale
încurajeazã crearea de conþinut original ºi
„open source” ce poate fi utilizat în procesul
de învãþare. Competiþia are loc anual ºi se
adreseazã în principal cadrelor didactice din
orice ºcoalã din România, dar ºi tuturor per-
soanelor de peste 18 ani interesate sã creeze
ºi sã distribuie publicului larg materiale didac-
tice în format digital, ce pot fi folosite în pre-
darea oricãrei discipline ºcolare în ciclul gim-
nazial. Cele mai originale materiale digitale sunt
premiate cu echipamente electronice ºi IT.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Când, în toamna anului 1966, am pãºit, în
ambientul abia înfiripat al noii Alma Mater  cra-
iovene, cu un entuziasm întru nimic cenzurat,
un singur nume ni se oferea, mie ºi celor ºai-
zeci ºi cinci de câºtigãtori ai unui examen de
admitere riguros ºi extrem de exigent (Oú son
les niéges d’antan?), drept garanþie a unui par-
curs universitar promiþãtor în raport cu cele-
lalte centre din þarã verificate prin tradiþie ºi
renume: criticul ºi istoricul literar Al. Piru.

S-au scurs, iatã, patruzeci ºi nouã de ani
din acea toamnã: o epocã, s-ar spune, echiva-
lând cu exact cota regimului însuºi în care
generaþia mea se nãscuse ºi cu ale cãrui pro-
vocãri urma sã se confrunte. Facultate abia
nãscutã, ca ºi Universitatea cãreia, în ciuda
ierarhiei impuse de regimul politic ce-o trans-
forma într-o cenuºãreasã în raport cu surorile
sale „tehnice”, tocmai îºi structura colectivul
profesoral printr-o mobilizare de tineri supuºi,
ei înºiºi, unui botez selectiv.

Printre aceºtia, figura lui Eugen Negrici, pe
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atunci asistent coordonând seminarii de lin-
gvisticã: un bãrbat „mare la stat”, cu vorbele
cronicarului, captând, cu sau fãrã voie, inte-
resul colegelor mele ieºite, ele însele, aproape
complet dezinhibate în aerul ceva mai rãcoros
al unei lumi (autohtone) în fazã de dezgheþ, ºi,
mai ales, un tânãr literat posesor al unui set
de criterii evaluatoare care, în praxisul comu-
nicaþional, eclata, impunãtor, ba adesea ºi „pu-
nitiv” în raport cu inadvertenþele infantile ale
învãþãceilor nedeprinºi cu drumul marcat de
dificultãþile facerii de sine.

Oricât de paradoxal ar pãrea, Eugen Negrici
n-avea aproape nimic din figura morganaticã
a universitarului de lungã tradiþie, occidenta-
lã ºi mai ales româneascã, pe linia, spre a ne
opri la spaþiul autohton, începutã de Maio-
rescu trecând prin Iorga ºi Nae Ionescu ºi sfâr-
ºind cu Cãlinescu.

Nu voi continua acum ºi aici acest exerciþiu
–  altfel necesar, iar, în dreptul propriului meu
destin literar cât va sã fie, ºi obligatoriu – de
evaluare a dimensiunii spirituale producãtoare

de sens a lui Eugen Negrici ºi a operei sale.
Cu tot aerul de nostalgie care-l brãzdeazã

involuntar, momentul mi se impune, în con-
sens cu iniþiativa Facultãþii de Litere craiove-
ne de a-i conferi pe merit titlul de Doctor Ho-
noris Causa, mai curând ca o lecþie – un me-
mento ºi un reper în contextul precaritãþii în
care se aflã învãþãmântul românesc în toate
componentele sale, dar cu deosebire în cea
universitarã.

Un memento ºi, totodatã, un avertisment
pentru cei care, tineri dar ºi maturi, nu obo-
sesc anulând ºcoala româneascã de mai an
reducând-o cât se poate de greºit la funcþia
„propagandisticã”, realã, fireºte, dar insigni-
fiantã în structura esenþialã a actului de in-
strucþie.

Fiindcã dacã instrucþia – ºcoala în dimen-
siunea ei genericã – se aflã azi într-o degrin-
goladã aproape fãrã precedent (subiect al unor
reforme reduse la nivelul unor simple sloga-
nuri!) culpa nu e doar una de naturã financia-
rã; ºi nici mãcar numai de naturã politicã. Ea

þine de blestemul dezinvolturii cu care, furaþi
de utopicul mit al schimbãrii, cãdem în pãca-
tul renegãrii ºi a ceea ce a funcþionat, nu fãrã
dificultãþi ºi cu osârdia unor generaþii care-au
refuzat trocul valorilor, adãugând, astfel, as-
tãzi, încã o verigã în ºirul discontinuitãþii arti-
ficiale ºi total neproductive.

Flancat de o vocaþie teoreticã institutoare
de idei, nu numai novatoare ci ºi nelipsitã de o
bunã dozã provocatoare, constant în cãutarea
unui unghi al privirii deopotrivã infra- ºi extra-
textual, capabil sã articuleze o abordare meto-
dicã, Eugen Negrici îmi pare departe de a-ºi fi
istovit zestrea de oferte creative: dimpotrivã,
aºa cum ne-a obiºnuit, e mai curând plauzibilã
irumperea sa pe o piaþã – care geme de oferte
ce sfârºesc prin a se dovedi simulacre perfect
compatibile cu talciocul vieþii noastre culturale
– cu alte surprinzãtoare întreprinderi intelec-
tuale capabile sã þinã sub lama impenitentã a
unei supravegheri lucide sisificul nostru efort
de ieºire dintr-un tunel încã încenuºat de sco-
riile unui paseism avântat.

Muzeul Olteniei s-a dovedit ºi de
aceastã datã neîncãpãtor pentru numãrul
craiovenilor care ºi-au manifestat intere-
sul pentru a-l vizita. Potrivit managerului
instituþiei, arheolog dr. Florin Ridiche,
aproape 18.500 de persoane au trecut pra-
gul celor trei secþii sâmbãtã seara, înce-
pând cu ora 18.00, pânã noaptea la ora
2.00.

De mare succes s-au bucurat expoziþii-
le permanente deschise la Secþia de Isto-
rie-Arheologie: „Oltenia Preistoricã”,
„Redescoperã Istoria”, „Oltenia Redi-
viva” – o incursiune virtualã prin istoria
regiunii noastre, trecând cronologic prin
toate perioadele istorice. Cei mai încân-
taþi au fost, desigur, copiii ºi tinerii, mai
cu seamã cã au fost întâmpinaþi aici de
câteva figuri desprinse din istorie! Mai
mulþi voluntari liceeni au îmbrãcat costu-
me militare romane, atrãgând privirile cu-
rioºilor ºi, desigur, blitz-urile aparatelor de
fotografiat.

ªi la Secþia de ªtiinþele Naturii craiove-
nii au putut vizita expoziþii realizate cu
mijloace muzeo-tehnice moderne. Recon-
stituirile scheletice ale unui urs de peºte-
rã cu vârsta de circa 30.000 de ani ºi ale
unui mamut de aproximativ 1,6 milioane
de ani au fost doar douã dintre punctele
de atracþie. Secþia de Etnografie (Casa
Bãniei) – monument de arhitecturã me-
dievalã ºi cea mai veche construcþie civi-
lã din Craiova – ºi-a întâmpinat vizitatorii
cu expoziþiile permanente „Ritmurile vie-

O noapte cu peste 18.000 de vizitatori la Muzeul
Olteniei ºi 4.500 la Muzeul de Artã!

ªi anul acesta, Noaptea Europeanã a Muzee-
lor a scos mii de craioveni din case pentru a ve-
dea gratuit cele douã importante instituþii mu-
zeale – ambele renovate ºi modernizate în ulti-
mii ani ºi aduse la standarde europene. Ca ºi în

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeu-
lui Olteniei se sãrbãtoreºte, astãzi, Ziua
Mondialã a Biodiversitãþii, printr-un
program de activitãþi derulat, de la ora
14.00, în colaborare cu Asociaþia Membri-
lor Ordinului „Palmes Académiques” din
România (AMOPA – Roumanie) ºi ºcolile
implicate în proiectul cultural-educativ
bilingv „En lisant, en ecrivant / Citind,
scriind”: Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” (coordonator de
proiect), Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, Liceul Teoretic „Henri Coandã”,
ªcoala Gimnazialã nr. 18, „Sf. Dumitru”.

Potrivit muzeografilor craioveni,
evenimentul, desfãºurat sub genericul

„Lumea în verde / Le monde en vert”,
„are ca scop sensibilizarea tinerilor cu
privire la problemele mediului înconjurã-
tor ºi implicarea lor în activitãþi vizând
protejarea biodiversitãþii, a dezvoltãrii
durabile, combaterea risipei de resurse,
în scopul asigurãrii acestora pentru
generaþiile viitoare”.

Programul include vizitarea expoziþiei
temporare „Despre pãsãri”, conferinþa
cu tema „Pãsãrile din zona umedã
Bistreþ, imagine a biodiversitãþii”,
susþinutã de  muzeograf dr. Mirela-
Sabina Ridiche, conferinþa „Literatura
verde” susþinutã de  prof. dr. Maria
Tronea – vicepreºedinte AMOPA-

Roumanie, expozeul «C.N.P. „ªtefan
Velovan” – o ºcoalã verde», realizat de
profesor dr. Mirela Mitu ºi o expoziþie de
desene ºi fotografii ilustrând biodiversi-
tatea. De asemenea, vor avea loc un
recital de poezie prezentat de elevii de la
ºcolile participante la proiect, sub
coordonarea profesorilor Mirela Mitu,
Liliana Hoancã, Gabriela Mihai, Oana
Purcãrescu, Silvia Durand, Rodica
Stovicek, Mihaela Brumar ºi Mirela
Liculescu, ºi lansarea plachetei  „Vers
verts / Versuri verzi” realizatã de elevii
ªcolii Gimnaziale nr. 18, „Sf. Dumitru”,
sub îndrumarea prof. Rodica Stovicek.

MAGDA BRATU

anii trecuþi, publicul a format cozi în aºteptarea
vizitãrii celor mai recente expoziþii, realizate po-
trivit noului trend în domeniu. Adicã bazate pe
interactivitate, prin combinaþia de butaforie mu-
zealã cu expunerea propriu-zisã a pieselor.

þii” ºi „Facerea pâi-
nii”, precum  ºi cu un
atelier de bijuterii tra-
diþionale hand-made
coordonat de ing.
Costinela Iacob.

ªi Muzeul de Artã
– Palatul „Jean Mi-
hail” a fost, în Noap-
tea Europeanã a Mu-
zeelor, în atenþia cra-
iovenilor, care i-au
admirat atât arhitectu-
ra, cât ºi valoroasele
colecþii de artã româ-
neascã ºi universalã
pe care le deþine. Po-
trivit muzeografului
Emilian Albu, aproxi-
mativ 4.500 de persoa-
ne au vizitat, pe par-
cursul celor opt ore de gratuitate, expozi-
þiile amenajate la parter ºi etaj. Pentru Ca-
binetul Brâncuºi publicul a format, ºi în
acest an, cozi, aºteptându-ºi cu rãbdare
rândul pentru a vedea câteva dintre cele
mai reprezentative opere ale sculptorului.
Instituþia a alãturat colecþiei de bazã – ce
cuprinde nume ilustre ale picturii ºi sculp-
turii româneºti – expoziþia temporarã de
artã contemporanã „Despre menine, in-
fante, dive ºi alte graþii” (picturã, colaj
textil, tapiserie) a artiºtilor Marijana & Relu
Biþulescu ºi Cabinetul Colecþionarului, cu
artã flamandã ºi olandezã.

Eveniment iniþiat de Ministerul Culturii
ºi Comunicãrii din Franþa ºi coordonat de
organisme europene precum Consiliul Eu-
ropei, UNESCO ºi Consiliul Internaþional
al Muzeelor (ICOM), Noaptea Muzeelor
– ajunsã la cea de-a XII-a ediþie – rãmâne
unul dintre cele mai populare ºi longevive
evenimente culturale destinate publicului
larg, sãrbãtorit la nivel european. Anul
acesta, în România, a oferit celor interesaþi
de o noapte a culturii posibilitatea de a
vizita gratuit 145 de muzee ºi organizaþii
partenere din 45 de localitãþi.

MAGDA BRATU
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Ministrul german al Apãrãrii, Ur-
sula von der Leyen, a declarat cã o
bazã aerianã iordanianã pe care a vi-
zitat-o are “foarte mult potenþial” ca
o posibilã alternativã pentru trupele

Coreea de Nord

a lansat un proiectil

neidentificat,

a anunþat armata

sud-coreeanã
Coreea de Nord a lansat

ieri un “proiectil neidentifi-
cat” în privinþa cãruia existã
informaþii cã ar fi o rachetã
balisticã, în apropiere de
localitatea Pukchang, a
anunþat armata sud-coreea-
nã. “Coreea de Nord a lansat
un proiectil neidentificat în
aceastã dupã-amiazã dintr-
un loc aflat în apropiere de
regiunea Pukchang (Provin-
cia Pyongan de Sud)”, se
aratã într-un comunicat al
Statului Major de la Seul.
Potrivit primelor informaþii,
racheta nord-coreeanã a
parcurs aproximativ 500 de
kilometri. Oficialii sud-
coreeni analizeaza tipul de
proiectil ºi traiectoria sa de
zbor, adãugând cã este puþin
probabil sã fie vorba despre o
rachetã balisticã interconti-
nentalã. Guvernul japonez a
confirmat faptul cã o “ra-
chetã” a fost lansatã din
Coreea de Nord. Provincia
Pyongan de Sud se aflã la
nord de capitala nord-
coreeanã Phenian, iar în
zona Pukchang se aflã un
aeroport militar. Preºedintele
Coreei de Sud, Moon Jae-In,
a convocat de urgenþã
consiliul de securitate. Ieri,
mass-media din Coreea de
Nord a transmis cã vor
continua lansãrile de “arme
capabile sã loveascã” SUA.
Casa Albã a anunþat cã a
luat la cunoºtinþã de lansa-
rea unei rachete balistice ºi a
observat cã sistemul a avut
“razã mai scurtã de acþiune
decât rachetele lansate în
ultimele trei teste ale Coreei
de Nord”. Japonia a denun-
þat lansarea rachetei ca fiind
“intolerabilã, o provocare
repetatã ºi o încãlcare clarã a
rezoluþiilor Consiliului de
Securitate al ONU”. ªeful de
cabinet al premierului
Japoniei, Yoshihide Suga, a
anunþat cã racheta a aterizat
în Marea Japoniei, dar în
afara zonei economice
exclusive a Japoniei ºi nu au
fost raportate daune în cazul
navelor sau avioanelor.
Testul de ieri vine la o
sãptãmânã dupã lansarea
unui nou tip de rachetã
balisticã despre care Coreea
de Nord a anunþat cã este
capabilã sã transporte o
bombã nuclearã de mari
dimensiuni. Racheta a reuºit
sã parcurgã pânã la 700 de
kilometri, înainte de a se
prãbuºi în Marea Japoniei.
Coreea de Nord a încercat cel
puþin zece lansãri de rachete
balistice începând din luna
ianuarie, când preºedintele
american Donald Trump a
preluat mandatul.

Peste 200.000 de persoane au ie-
ºit pe strãzile din Venezuela în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã, în cea
de-a 50-a zi de proteste împotriva
preºedintelui Nicolas Maduro, iar cel
puþin 46 de persoane au fost rãnite
în urma confruntãrilor cu forþele de
ordine. Ca ºi în cazul multora dintre
marºurile anterioare, poliþia a folosit
gaze lacrimogene asupra protestata-
rilor. Pe mãsurã ce protestele au de-
venit violente, au fost raportate un
numãr tot mai mare de rãni prin îm-
puºcare. Protestatarii au aruncat cu
pietre ºi cocktailuri Molotov. Cel
puþin 46 de persoane au fost rãnite în
districtul estic Chacao, au anunþat au-
toritãþile, inclusiv o femeie care a fost
lovitã de un vehicul. Procurorii fe-
derali au anunþat cã investigheazã ro-
lul poliþiei ºi armatei în incidente.
Unele dintre împuºcãturi au avut loc
în statul Tachira, în apropiere de gra-
niþa cu Columbia, unde preºedintele
Maduro a dislocat mai mulþi militari
care sã facã faþã revoltelor ºi furtu-
rilor. În Caracas, aproximativ
160.000 de persoane au ieºit pe
strãzi, încercând sã ajungã în centrul
oraºului, unde se aflã Palatul prezi-

Statele Unite au încheiat sâm-
bãtã un acord privind livrarea de
armament cãtre Arabia Sauditã, în
baza cãruia 110 miliarde de dolari
vor fi acordate în perioada ime-
diat urmãtoare, iar valoarea totalã
a tranzacþiei va fi de 350 de mili-
arde de dolari în 10 ani. Potrivit
Casei Albe, Donald Trump ºi se-
cretarul de stat Rex Tillerson vor
participa la semnarea unui memo-
randum de intenþie privind un pa-
chet de echipamente ºi servicii de
apãrare, pentru îmbunãtãþirea se-
curitãþii Regatului ºi a regiunii
Golfului în faþa ameninþãrilor ira-
niene. “Acest acord demonstrea-
zã, în termenii cei mai clari, an-
gajamentul Statelor Unite faþã de
parteneriatul nostru cu Arabia Sau-
ditã ºi partenerii noºtri din Golf,
dezvoltând în acelaºi timp opor-
tunitãþi pentru companiile ameri-
cane din regiune ºi sprijinind cre-
area a zeci de mii de noi locuri de
muncã în industria de apãrare a
SUA. Totodatã, înþelegerea con-
solideazã capacitatea Arabiei Sau-
dite de a contribui la operaþiunile

Preºedintele american Donald Trump l-a lã-
udat ieri pe preºedintele egiptean Abdel Fattah
el-Sisi, cu care s-a întâlnit în Arabia Sauditã, ºi
a declarat cã intenþioneazã sã efectueze o vizitã
la Cairo. Donald Trump, aflat în prima
vizitã externã de la preluarea mandatului,
a declarat cã a avut “discuþii foarte, foarte
importante” cu Abdel Fattah el-Sisi, la
Riad. “Am trecut printr-o mulþime de sub-
iecte împreunã, pe un fond pozitiv. Preºe-
dintele el-Sisi a fãcut o treabã extraordi-
narã în circumstanþe dificile. Securitatea
pare sã fie foarte puternicã aici. Voi ajun-
ge în Egipt. Vom plasa acest lucru pe listã
foarte curând”, a spus preºedintele ame-
rican. Donald Trump i-a mulþumit lui Ab-
del Fattah el-Sisi pentru ajutorul acordat
luna trecutã pentru eliberarea unui cetã-

Ministrul german al Apãrãrii vede Iordania dreptMinistrul german al Apãrãrii vede Iordania dreptMinistrul german al Apãrãrii vede Iordania dreptMinistrul german al Apãrãrii vede Iordania dreptMinistrul german al Apãrãrii vede Iordania drept
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germane staþionate în Turcia. Anka-
ra a blocat recent o cerere din par-
tea unor parlamentarilor germani de
a vizita cei 270 de soldaþi germani
aflaþi în baza aerianã de la Incirlik.

De atunci, Germania analizeazã po-
sibilitatea de a-ºi muta forþele aerie-
ne care susþin campania împotriva
organizaþiei teroriste Stat Islamic.
“Existã foarte mult potenþial în aceas-
tã bazã aerianã ºi suntem foarte re-
cunoscãtori pentru recepþia extrem
de pozitivã ºi pentru sprijinul acor-
dat. Germania nu a luat o decizie fi-
nalã cu privire la o eventualã mutare
a trupelor, iar discuþiile cu Turcia sunt
în desfãºurare. În cazul în care va
trebui sã plecãm, vom fi pregãtiþi”, a
declarat Ursula von der Leyen, la reu-
niunea regionalã a Forumului Econo-
mic Mondial. Ministrul german al
Apãrãrii a subliniat cã este esenþial ca
parlamentarii Germaniei sã poatã vi-
zita trupele staþionate în strãinatate.
Joi, ministrul turc de Externe, Me-
vlut Cavusoglu, a declarat cã Ger-

mania este liberã sã îºi retragã trupe-
le aflate la baza aerianã Incirlik din
Turcia, dacã doreºte acest lucru, adã-
ugând cã Berlinul ar trebui sã-ºi
schimbe atitudinea faþã de Ankara.
Relaþiile bilaterale dintre aliaþii NATO
Germania ºi Turcia s-au deteriorat dupã
ce Berlinul a acordat azil politic unor
oficiali militari turci suspectaþi de im-
plicare în lovitura de stat eºuatã din
2016. În trecut, Germania le-a inter-
zis politicienilor turci sã se adreseze
expaþilor în cadrul unor mitinguri pen-
tru organizarea referendumului de ex-
tindere a prerogativelor prezidenþiale.
În replicã, preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a acuzat Germania
de “tactici naziste”. Berlinul ºi-a ma-
nifestat în repetate rânduri îngrijo-
rarea cu privire la tendinþa de gu-
vernare autoritarã în Turcia.

Donald Trump l-a lãudat pe preºedintele
Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi

SUA ºi Arabia Sauditã au încheiat un acord pentru
armament în valoare de 110 miliarde de dolari

de combatere a terorismului în
regiune, reducând presiunea asu-
pra armatei americane de a desfã-
ºura operaþiunile respective”, se
aratã într-un comunicat de la Wa-
shington. Arabia Sauditã este des-
tinaþia principalã pentru vânzãrile
de armament din SUA, potrivit
Consiliului american pentru Rela-
þii Externe. Saudiþii au achiziþio-
nat aproape 10% din exporturile
americane între 2011 ºi 2015. Pre-
ºedintele Statelor Unite, Donald
Trump, ºi-a început sâmbãtã pri-
ma vizitã de stat în Arabia Saudi-
tã. Liderul de la Casa Albã a avut
întrevederi cu mai mulþi membri
importanþi ai familiei regale, prin-
tre care se numãrã ºi regele Sal-
man bin Abdulaziz. Salman bin Ab-
dulaziz l-a decorat la Riad pe pre-
ºedintele american Donald Trump
cu cea mai înaltã distincþie care
poate fi acordatã unui civil în Ara-
bia Sauditã, pentru eforturile lide-
rului american de a consolida re-
laþiile bilaterale ºi de a rãspândi
pacea ºi stabilitatea în întreaga
lume.

Proteste masive în Venezuela. Peste
200.000 de persoane au ieºit pe strãzi

denþial, Curtea Supremã, autoritatea
electoralã ºi sediul Ministerului de In-
terne. Armata a blocat accesul cãtre
centrul capitalei ºi a închis cel puþin
10 staþii de metrou. Masele de pro-
testatari care aveau tricouri albe,
mãºti de gaze ºi steaguri au închis
un drum principal din capitala Vene-
zuelei. Protestatarii îl învinovãþesc pe
Nicolas Maduro pentru lipsa de hra-
nã, medicamente ºi alte lucruri de
bazã, cum ar fi sãpunul ºi hârtie igie-
nicã. Ei mai spun cã preºedintele ape-
leazã la manevre politice pentru a evi-
ta declanºarea de alegeri anticipate.
“Au trecut 50 de zile de proteste, sunt
aici cu cei doi copii ai mei, nu am de
unde sã cumpãr lapte, nu avem mân-
care”, a spus Mariangel, o femeie în
vârstã de 24 de ani care a participat
la proteste. Prezenþa masivã la de-
monstraþiile de sâmbãtã a însemnat
unul dintre cele mai mari proteste din
istoria Venezuelei, iar pe 19 aprilie au
ieºit tot câteva sute de mii de oameni.
Confruntãrile violente cu poliþia au
provocat 47 de morþi ºi sute de rã-
niþi, iar 161 de persoane au fost con-
damnate la închisoare de cãtre tri-
bunale militare.

þean american de origine egipteanã Aya Hijazi,
care lucra la o clinicã pentru copii. În replicã,
preºedintele egiptean l-a descris pe Trump drept
“o personalitate unicã, capabilã sã facã imposi-

bilul”. Preºedintele Abdel Fattah el-Sisi a lansat
împotriva islamiºtilor cea mai puternicã repre-
siune din istoria modernã a Egiptului. Sute de
soldaþi ºi poliþiºti egipteni au fost uciºi în timp

ce luptau împotriva militanþilor din zona Pen-
insulei Sinai. Potrivit organizaþiei Human
Rights Watch, zeci de mii de dizidenþi poli-
tici ºi activiºti pentru drepturile omului se
aflã în închisori egiptene, din cauza politici-
lor actuale ale preºedintelui. În aprilie, Egiptul
a declarat stare de urgenþã timp de trei luni,
dupã ce douã atentate cu bombã asupra
unor biserici din Egipt, revendicate de or-
ganizaþia Stat Islamic, au ucis peste 45 de
persoane. Egiptul este unul dintre cei mai
apropiaþi aliaþi ai Statelor Unite în Orientul
Mijlociu, primind sprijin militar american în
valoare de 1,3 miliarde de dolari anual.
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Pãdurea blestematã

Se difuzeazã la HBO,
ora 00:05

O americanã, Sara (interpretatã
de Natalie Dormer din Game of
Thrones ºi The Hunger Games),
pleacã la drum pentru a o cãuta pe
sora sa geamãnã, Jess (Natalie
Dormer în dublu rol), care dispãru-
se în mod misterios. Frustrat de
comportamentul lui Jess, soþul
Sarei, Rob (interpretat de Eoin
Macken din The Night Shift) nu nu
reuºeºte cu niciun preþ s-o facã
pe soþia lui sã renunþe...

Lumina rece a dimineþii

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 20:30

Un concediu liniºtit pe coas-
ta însoritã a Spaniei se trans-
formã într-un coºmar pentru
Will Shaw (Henry Cavill), un
proaspãt om de afaceri, care
porneºte într-o vacanþã alã-
turi de pãrinþii sãi, pe un iaht.
Nefiind oricum într-o dispozi-
þie prea bunã din cauza pro-
blemelor de la serviciu, situa-
þia devine ºi mai tensionatã
pentru Will datoritã atitudinii
extrem de critice a tatãlui sãu,
Martin (Bruce Willis).

Cine râde la urmã...

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora   22:30

Samantha Berger, barmãni-
þã în New York, îºi doreºte
sã se numere printre prota-
goniºtii spectacolului de
stand-up comedy gãzduit
de localul în care lucreazã.
Din cauza faptului cã este
grasã ºi se teme cã publicul
va fi ostil din cauza acestui
fapt, Samantha se mulþu-
meºte sã scrie materiale
pentru alþii.

LUNI - 22 mai

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

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Între cer ºi mare (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Pulsul zilei (R)
03:35 Pulsul zilei (R)
04:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
04:50 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
05:55 Izolaþi în România (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
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 Fata fãrã zestre
1984, Rusia, Dramã, Istoric,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Teatru TV
23:05 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

TVR 2

07:30 Internul
09:30 Ebola
10:25 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
11:50 Noi suntem Marshall
14:00 Goana dupã cadou 2
15:30 Vrãjitorul minciunilor
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Via’a nemuritoare a

Henriettei Lacks
20:00 Cei rãmaºi
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Twin Peaks
00:05 Pãdurea blestematã
01:40 Australia

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 Lumina rece a dimineþii
2012, SUA, Acþiune, Thriller
22:15 Lumea nu e de ajuns
1999, SUA, Acþiune
01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
02:15 Ai noºtri (R)
2017, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Doi ani de iubire (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)

09:00 La bloc (R)
11:30 Sheherazada: O Mie si

Una de Nopþi (R)
13:45 Pregãteºte-te, cã vine!

(R)
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Profilul perfect
22:30 Cine râde la urmã...
00:30 Ceaþa (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
06:45 Jocurile seducþiei (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Insula iubirii

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

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

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

bine (R)
16:00 Sexy Harem Ada-Kaleh
2001, SUA, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pericol extrem
1996, Canada, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Pericol extrem (R)
1996, Canada, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

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

pions League
23:30 Local Kombat, Live din

Puerto Rico (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse
dupã-amiazãluni, 22 mai - max: 24°C - min: 13°C

$
1 EURO ........................... 4,5616 ............. 45616
1 lirã sterlinã................................5,3144....................53144

1 dolar SUA.......................4,0858........40858
1 g AUR (preþ în lei)........164,5248.....1645248

Cursul pieþei valutare din 22 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA ªimnicu de Sus, cu

sediul în comuna ªimnicu de Sus,
sat Dudoviceºti, str.Craiovei, nr.10,
jud.Dolj în baza Legii nr.188/1999,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtorului post vacant pe
perioadã nedeterminatã pentru
funcþia publicã: denumirea postu-
lui – Consilier, Clasa I, grad profesi-
onal asistent. Condiþii specific de
participare la concurs: nivelul stu-
diilor: studii superioare absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu di-
ploma de licenþã sau echivalarea în
domeniul: arhitecturã, urbanism,
inginerie civilã, vechimea în specia-
litate studiilor necesare ocupãrii
postului: 1 an. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: proba
scrisã: -data de 21.06.2017, ora
10.00, la sediul primãriei, interviu:
data de 23.06.2017, ora 10.00, la se-
diul primãriei. Dosarele de înscrie-
re se depun la sediul instituþiei în
termen de 20 de zile de la data pu-
blicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial. Date contact: tel.0251.451.094,
email: simnicudesus@yahoo.com.

CII Câmpan Maria, în calitate
de lichidator judiciar al  debitoarei
Cos&Maria SRL, localitatea Piscul
Vechi, judeþul Dolj, în Dosarul
nr.10865/63/2014/Tribunalul Dolj,a-
nunþã vânzarea unui apartament
cu 3 camere zona Piaþa Garii prin
licitaþie cu strigare organizatã în
data de 06.06.2017 ora 15:00, preþ
de pornire 45.400 EUR(fãrã  TVA).
Pentru detalii privind modul de
desfãºurare ºi documentele de
participare vã rugãm sã sunaþi la
numãrul de telefon 0745/524.825
sau la Tele/Fax 0351177595.

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.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Direcþia Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs (exa-
men) în data de 22 iunie 2017,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data
de 26 iunie 2017, ora 14.00 (inter-
viul), la sediul instituþiei din Cra-
iova, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
jud. Dolj, pentru ocuparea unei
funcþii publice de execuþie va-
cante consilier juridic, grad pro-
fesional debutant în cadrul Ser-
viciului Juridic ºi Contencios –
Compartiment Juridic ºi Conten-
cios. Conditiile generale: - can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul Funcþionarilor Publici, re-
publicatã (r2); Condiþii specifice
de participare la concurs: - stu-
dii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul ºtiinþe-
lor juridice; Dosarele de concurs
se primesc pânã la data de
10.06.2017, ora 16.00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Sala-
rizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul instituþiei - camera 3 sau la
telefon: 0251/407.009.

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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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 ultracentra-
lã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada prin-
cipalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/ 548.870.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Te-
lefon: 0752/641.847.
Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 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 mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/ 599.012.
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. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
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 ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în
2 canate, toc aerisi-
re baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
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 bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 22 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
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 insta-
lator, 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 cafea –
100 lei. Telefon:
0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. 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 meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

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

Filiala Dolj a ca-
drelor Militare în
Rezervã din Mi-
nisterul de Interne
invitã pe toþi mem-
brii sãi sã partici-
pe la Conferinþa
Anualã ce va avea
loc în ziua de 25
Mai  ora 10.00 la
sediul Inspectora-
tului Judeþean de
Poliþie Dolj str.
Amaradia Nr.32.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
Constatator sediu
social nr. 523240/
29.05.2012, eliberat
de Registrul Comer-
þului Dolj ºi aparþi-
nând SC EURO
CARPET HOUSE
SRL, Murgaºi, Dolj,
J16/862/2012,
RO30266048. Se
declarã nul.
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„Elitele” ªtiinþei under 17 luptã pentru titlu„Elitele” ªtiinþei under 17 luptã pentru titlu„Elitele” ªtiinþei under 17 luptã pentru titlu„Elitele” ªtiinþei under 17 luptã pentru titlu„Elitele” ªtiinþei under 17 luptã pentru titlu
Echipa pregãtitã de Daniel Mogoºanu va disputa

finala campionatului naþional, cu Dinamo

Echipa Universitãþii Craiova de
juniori under 17 s-a calificat în fi-
nala Ligii Elitelor, dupã ce a termi-
nat la egalitate, scor 2-2, în depla-
sare, cu UTA Bãtrâna Doamnã. În
tur, pe Extensiv, puºtii olteni s-au
impus cu 2-1 ºi astfel au ajuns în
ultima fazã a campionatului naþio-
nal. Returul, disputat la Sânicolau
Mic, a fost dramatic. Gârbiþã a
deschis scorul pentru Universita-
tea în debutul jocului, dintr-un pe-
nalty, dar pânã la pauzã gazdele au
revenit prin dubla cãpitanului Faur.
Golul calificãrii a venit de la o re-

zervã, Ciuticã, în ultimele minute
ale jocului. În finala programatã pe
2 iunie, la Buftea sau Mogoºoaia,
Universitatea Craiova va întâlni pe
Dinamo, echipa cu care a terminat
la egalitate sezonul regulat în seria
Est. Dinamoviºtii au câºtigat se-
ria, datoritã rezultatelor directe,
dupã ce s-au impus la limitã în
meciul disputat pe baza de la Ae-
roport, iar returul s-a terminat la
egalitate. În semifinale, Dinamo a
eliminat Ardealul Cluj, dupã 3-3 în
deplasare ºi 2-1 pe teren propriu.

În returul semifinalei cu UTA

Bãtrâna Doamnã, Daniel Mogoºa-
nu a trimis pe teren echipa: Bo-
bonete – Niþuicã, Sima, Constan-
tinescu,  Vadasis – Dobre, ªerban
- Gârbiþã, Albãstroiu, Mihãilã –
Zbona, iar pe parcurs au intrat:
Ciuticã, Târº, Calu. Echipa under
17 a Universitãþii nu i-a avut în
ultima parte a sezonului pe cei mai
buni jucãtori, Vladimir Screciu ºi
Jovan Markovic, încorporaþi la
prima echipã de Gigi Mulþescu.
Screciu ar putea sã evolueze în
finalã, însã Markovic este indis-
ponibil, dupã operaþia de menisc
suferitã acum o lunã.

La under 19, finala Ligii Elite-
lor o vor disputa Dinamo ºi Viito-
rul, cele douã echipe care s-au

ªi „satelitul” Universitãþii
a pierdut cu Voluntariul
Chiar dacã mai este o etapã

de disputat din seria C3, sezo-
nul s-a încheiat pentru echipa a
doua a Universitãþii Craiova,
care va sta în ultima rundã. Ast-
fel, cel din urmã meci a fost cel
cu satelitul Voluntariului, ilfove-
nii impunându-se pe „Extensiv”,
aºa cum a fãcut ºi prima echipã
a ilfovenilor în semifinala Cupei
României, cu Universitatea. Uni-
cul gol al meciului a fost marcat
de Bârsan, în repriza secundã.
A fost una dintre cele mai slabe

prestaþii ale echipei lui Corneliu
Papurã din aceastã a doua parte
a campionatului, formula de
bazã fiind: Vlad – Vlãdoiu, Ho-
dea, Ion, Borþa – Buzan, Bârzan,
V. Constantin – Tãtulea, Frãsi-
neanu, Al. Popescu. Au mai in-
trat: C. Ionescu, Trocan, Gunie.
Craiovenii nu pot termina mai jos
de locul 11 dupã terminarea ul-
timei runde a campionatului.

ªi Filiaºiul a pierdut partida
din penultima etapã, învinsã în
deplasare cu 1-0 de Atletic Bra-

du, din cauza unui gol înscris în
minutul 88 de Dumitrache. Dol-
jenii au evoluat în inferioritate
numericã din minutul 33, dupã
ce Chircan a vãzut al doilea car-
tonaº galben. Antrenorul Florin
ªoavã a început meciul cu: Mo-
goºanu – Lupu, Chircan, Tere-
che – Calu, Papa, Borhot, Bor-
neci, Neacºu, Cruºoveanu –
Bãlan. Au mai intrat: Tãnase,
Stanca, Pârvuicã ºi Fruntelatã.
În ultima etapã, Filiaºiul joacã
acasã cu Urban Titu.

1. SCM Argeº Piteºti 27 22 5 0 72-15 71
2. FCM Alexandria 27 13 5 9 35-28 44
3. Atletic Bradu 27 13 5 9 49-43 44
4. Flacãra Moreni 27 11 9 7 40-28 42
5. FC Voluntari II 27 11 8 8 45-38 41
6. Sporting Roºiori 27 11 7 9 35-33 40
7. Concordia II 27 10 7 10 43-44 37
8. CS Mioveni II 27 10 7 10 37-38 37
9. Universitatea II 28 10 6 12 42-42 36
10. FCSB II Buc. 27 9 8 10 39-43 35
11. ACSO Filiaºi 27 8 10 9 35-33 34
12. FC Aninoasa 27 8 10 9 33-34 34
13. ACS ªirineasa 27 8 3 16 26-47 27
14. ACS Urban Titu 27 5 8 14 29-48 23

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  seria C3

Handbalistele de la SCM
Craiova au realizat maximum
posibil în acest sezon al Cupei
României, respectiv disputarea
finalei. Misiunea în ultimul act
a fost una imposibilã, în faþa
superstarurilor de la CSM
Bucureºti, care s-au impus în
finala din Sala „Olimpia” din
Ploieºti cu 33-21, la pauzã 18-
11. Totuºi, din postura de
finaliste ale Cupei, oltencele au
obþinut dreptul de a reprezenta
România în Cupa EHF, alãturi
de Zalãu ºi Brãila, în timp ce
campioana, CSM Bucureºti, va
evolua în Champions League.
Premiul de consolare dupã
finalã a fost însuºit de portarul
Yulia Dumanska, declaratã „cel
mai bun goal-keeper din Final
Four”. Au evoluat pentru
echipa din Bãnie în finalã:
Dumanska, Stanciu, Paºca
(portari), Zamfir 5 goluri,
Elisei 3, Nikolic 3, Landre 3,
Bãbeanu 2, Trifunovic 2,
Ianaºi 1, Burachenko 1, Apipie
1, Zaremba, Andrei. În finala
micã, CSM Bistriþa a învins
Unirea Slobozia cu 32-31.

Finala Cupei Ligii
Dinamo – ACS Poli 2-0
A marcat: Nemec 6,  26.

Play-out, etapa a XI-a
Concordia – ACS Poli  3-1,  s-a jucat în devans

Pandurii – ASA 1-0
A marcat: Erico 72.

CSMP Iaºi  –  Gaz Metan 1-0
A marcat:  Bole 7.

FC Voluntari  – FC Botoºani 1-0
A marcat: Cernat 10

7. CSMP Iaºi 11 6 5 0 13-3 38
8. Gaz Metan 11 3 5 3 12-9 34
9. Voluntari 11 5 3 3 14-14 33
10. Botoºani 11 3 5 3 12-8 30
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
13. Pandurii 11 3 4 4 10-16 23
14. ASA 11 1 4 6 3-12 13
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  PLAY-OUT

1. Tractorul Cetate 7 7 0 0 29-6 47
2. Viitorul Cârcea 7 6 0 1 23-9 47
3. Metropol. Iºalniþa 7 2 2 3 10-17 33
4. Progresul Segarcea 7 1 3 3 10-12 32
5. Danubius Bechet 7 2 0 5 16-23 29
6. Recolta Ostroveni 7 0 1 6 8-29 16
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  play off

7. Dunãrea Calafat 5 5 0 0 42-0 27
8. Ajax Dobroteºti 5 2 1 2 10-5 17
9. Unirea Leamna 4 2 1 1 9-11 17
10. Bulls Preajba 4 1 1 2 6-17 11
11. ªtiinþa Malu Mare 6 0 1 5 9-43 7
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  play out

Nu mai puþin de 20 de goluri s-
au marcat în cele 3 meciuri ale
etapei a 7-a a play-off-ului Ligii a
IV-a Dolj, câte 8 venind din parti-
dele disputate de echipele care se
bat petru titlul judeþean, Viitorul
Cârcea ºi Tractorul Cetate. Aceas-
ta din urmã s-a impus cu 7-1 pe
teren propriu în meciul cu Metro-

Goluri cu duiumul în play-off-ul
Ligii a IV-a Dolj

politan Iºalniþa, în timp ce Viito-
rul Cârcea a câºtigat cu 5-3 jocul
de acasã cu Danubius Bechet. În
sfârºit, Progresul Segarcea – Re-
colta Ostroveni as-a încheiat la
egalitate, scor 2-2. Rezultatele din
play-out: Dunãrea Calafat – ªtiin-
þa Malu Mare 13-0, Unirea Leam-
na – Arena Bulls Preajba.

clasat pe primele locuri în seria
pe care Universitatea Craiova a
terminat-o pe locul 4. Câºtigãtoa-

rea finalei Ligii Elitelor U19 va re-
prezenta România în sezonul vii-
tor al UEFA Youth League.

SCM CraiovaSCM CraiovaSCM CraiovaSCM CraiovaSCM Craiova
a câºtigat argintula câºtigat argintula câºtigat argintula câºtigat argintula câºtigat argintul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României
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