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culturã / 9

- Pe profesorii ãia, Popescule,
care spun cã predau la clasa
“doiºpea”, eu i-aº trimite sã mai
facã încã o datã liceul.

Al. Piru ºi emblema
autoritãþii

În 2018 va fi, sperãm, ANUL
PIRU, marcând centenarul naº-
terii sale. Cu ceva timp în urmã,
la un simpozion în Capitalã dedi-
cat lui ªtefan Peticã, ideea unui
jubileu literar îmi era confirma-
tã din partea reprezentanþilor
Muzeului Literaturii Române.
Din paginile cotidianului cu care
colaborez a pornit, cãtre dirigui-
torii Literelor Universitãþii cra-
iovene, sugestia instituirii, în ace-
eaºi linie, a unui AN AL. PIRU.
Scriind cu ani în urmã un oma-
giu marelui critic ºi istoric lite-
rar tentând a-i evoca, din postu-
ra de fost student norocos,  per-
sonalitatea complexã, nelipsitã de
controverse, îl propuneam ca un
model de conduitã academicã...

ªofer craiovean
condamnat la închisoare
cu executare dupã
ce a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti

eveniment / 4

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu:

“Republica Moldova
are o situaþie specialã”

actualitate / 7Produsele
agroalimentare
româneºti vor avea
propria Zi naþionalã!

Va fi, dupã toate probabilitãþi-
le, una dintre cele mai sumare
legi adoptate de Parlamentul Ro-
mâniei vreodatã. În doar douã
articole, aleºii noºtri se pregãtesc
sã stabileazã data de 10 octom-
brie drept „Zi naþionalã a produ-
selor agroalimentare autohtone”.
Se va da mânã liberã autoritãþi-
lor publice centrale ºi locale, al-
tor instituþii ale statului, societã-
þii civile ºi persoanelor fizice ºi
juridice sã organizeze tot felul de
programe ºi manifestãri consacra-
te promovãrii produselor agroa-
limentare româneºti.

dezvoltare ruralã / 6

Cu câteva zile înainte sã-i
expire termenul contractual
final (31 mai), constructo-
rul chinez al cartierului de
locuinþe mai cere o pãsuire
cu 60 de zile din partea Pri-
mãriei Craiova. Pentru a fi
credibili, de aceastã datã,
chinezii vin cu o armatã de
argumente: o serie de acte
ºi documente emise între
cele douã societãþi care ur-
meazã sã fuzioneze, chiar ºi
o scrisoare bancarã în care
se avanseazã ºi o cifrã de
981 milioane RMB, în mo-
neda chinezã, reprezentând
depozitul pe care noul con-
structor l-ar deþine. Pentru
ºi mai multã transparenþã,
existã ºi documente redac-
tate în chinezã, care pot fi
consultate de cunoscãtorii
acestei limbi.
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Marian Opriºan: Un preºedinte

de consiliu judeþean ar trebui

sã câºtige net 15.000 de lei

pe lunã
Preºedintele UNCJR,

Marian Opriºan, a declarat,
ieri, cã un preºedinte de
consiliu judeþean sau un
primar de muncipiu-reºedinþã
de judeþ ar trebui sã câºtige
15.000 de lei pe lunã net, suma
prevãzutã în proiectul legii
salarizãrii fiind micã în raport
cu responsabilitãþile avute. ”Cel
mai corect ar fi ca un preºedin-
te de consiliu judeþean sau un
primar de muncipiu-reºedinþã
de judeþ sã câºtige 15.000 de lei
pe lunã net”, a declarat
preºedintele Uniunii Naþionale
a Consiliilor Judeþene din
România, Marian Opriºan,
întrebat care ar trebui sã fie
remuneraþia unui preºedinte de
consiliu judeþean. Totuºi, el a
apreciat ”eforturile Guvernului
de a trece prin Parlament legea
salarizãrii”. ”Este pentru prima
oarã când un guvern abordeazã
cu curaj aceastã situaþie,
pentru cã în România trebuiau
puºi oamenii fiecare la locul
lui ºi retribuiþi în funcþie de cee
ace ºtiu sã facã. Cât de mare
sau cât de mic este salariul
acum al unui primar sau al
unui preºedinte de consiliu
judeþean..., vã spun cã în
raport cu responsabilitãþile pe
care le are un preºedinte de
consiliu judeþean sau primar
chiar ºi suma prevãzutã în
proiectul de lege privind
salarizarea, dupã pãrerea mea,
este micã. Dar este un început
ºi eu sunt convins cã, dacã din
punct de vedere economic
România merge în direcþia
doritã (…), atunci ºi salariile
vor fi unele bune”, a adãugat
Marian Opriºan, preºedinte al
Consiliului Judeþean Vrancea.
Potrivit proiectului Legii
salarizãrii, votat de Senat,
salariul brut al unui preºedinte
de consiliu judeþean urmeazã
sã fie de 13.050 lei, respectiv
peste 9.100 lei net.
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„În cadrul Biroului Permanent a
fost respinsã solicitarea din partea
grupului parlamentar PNL privind
Ora Guvernului, din data de 29 mai,
luni. Aceºtia au solicitat sã fie invi-
tat ministrul Finanþelor Publice, Vio-
rel ªtefan, tema propusã a fost
<<Sustenabilitatea financiarã a im-
plementãrii legii salarizãrii persona-
lului plãtit din foncuri publice>>. În
urma votului aceastã solicitare a fost
respinsã”, a declarat secretarul PSD
al Camerei Deputaþilor, Ioana Bran.

Ioana Bran a afirmat cã mem-
brii Biroului Permanent a decis cã
legea salarizãrii bugetare trebuie
dezbãtutã în cadrul Comisiei de
buget, finanþe, unde sunt prezenþi

“De anul trecut, alegerea pre-
ºedinþilor de consilii judeþene se
face, dupã mulþi ani, de cãtre con-
silierii judeþeni. Nu vrea sã deschid
o cutie a Pandorei, dar nu pot sã
nu mã întreb dacã meritã sã pãs-
trãm acest sistem sau e mai bine
sã revenim la votul uninominal.
Alegerea indirectã a preºedinþilor
de consilii judeþene, ca ºi cum a-i
lega niºte pietre de picioare ºi a-i
spune cuiva sã alerge, sã facã per-
formanþã. Poate cã se antreneazã
bine cu pietrele de la picioare, dar

”Modificarea operatã de majo-
ritatea parlamentarã încalcã preve-
derile constituþionale referitoare la

VVVVViorel ªtefan, ministrul Finanþeloriorel ªtefan, ministrul Finanþeloriorel ªtefan, ministrul Finanþeloriorel ªtefan, ministrul Finanþeloriorel ªtefan, ministrul Finanþelor
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PNL a solicitat, ieri, pentru a doua oarã ca
ministrul Finanþelor,Viorel ªtefan, sã fie invitat, în
Parlament, la Ora Guvernului, pentru a dezbate
sustenabilitatea legii salarizãrii, însã, Biroul per-
manent a respins prin vot solicitarea liberalilor, a

declarat, Ioana Bran, la finalul ºedinþei Bp.
reprezentanþi tuturor partidelor
politice, „Ora Guvernului fiind un
timp mult prea scurt pentru a dez-
bate aceastã temã”. Nu a fost ex-
clusã posibilitatea ca ministrul Fi-
nanþelor sã participe la dezbateri
înaintea votului final, a spus Ioana
Bran, afirmând cã legea „abia a in-
trat în Camera Deputaþilor” ºi nu
are încã „o formã finalã” care sã
poatã fi dezãtutã concret.

Liberalii au solicitat ºi în urmã
cu o sãptãmântã ca Viorel ªtefan
sã fie invitat la Ora Guvernului,
însã, Biroul Permanent a respins
solicitarea argumentând cã minis-
trul a fost invitat ºi luna trecutã, în
Parlament.

PNL sesizeazã CCR cu privire
la procedura de numire a ºefului DGPI

Senatorii PNL au sesizat ieri Curtea Constituþionalã
cu privire la modificãrile aduse procedurii de numire
în funcþie a directorului Direcþiei Generale de Protec-
þie Internã (DGPI) din cadrul Ministerului de Interne,

prin eliminarea avizului necesar din partea CSAT.

asigurarea securitãþii naþionale, iar
pe de altã parte se înscrie într-o
abordare sistematicã a PSD-ALDE

de restrângere a atribuþiilor preºe-
dintelui României prin modificãri
legislative lipsite de fundamentare.
De asemenea, proiectul de lege
prin care a fost modificã OUG 76/
2017 are grave carenþe de coeren-
þã legislativã în raport cu o serie
de alte acte normative în vigoare,
deschizând posibilitatea legalã de a
aservi politic activitatea DGPI”-
,transmite Partidul Naþional Libe-
ral, într-un comunicat de presã.

PNL contestã ºi faptul cã soluþia
legislativã nu a fost supusã dezba-

terii ºi votului în prima camerã se-
sizatã, respectiv în Camera Depu-
taþilor. Senatul a adoptat în ºedinþa
de plen din 15 mai ordonanþa de
urgenþã privind modificarea proce-
durii de numire a conducerii DGPI,
prin care se eliminã avizul din par-
tea Consiliului Suprem de Apãrare
a Þãrii. Legea a fost votatã cu 75
de voturi “pentru”, 29 “împotrivã”
ºi douã abþineri. Senatorul PMP Tra-
ian Bãsescu a spus, în timpul dez-
baterilor, cã “a rupe total de CSAT
acest serviciu este o greºealã”.

Grindeanu: Preºedinþii de CJ sã fie aleºi direct de cetãþeni,
sã nu fie captivi ai unui vot politic

Premierul Sorin Grindeanu a declarat ieri, la adunarea
generalã a UNCJR, cã preºedinþii consiliilor judeþene ar
trebui aleºi direct de cetãþeni, nu de consilierii judeþeni,

pentru a nu mai sta “la degetul mic al unora ºi al altora” ºi
pentru a nu mai fi “captivi unui vot politic”.

în niciun caz nu poate sã alerge
foarte-foarte bine ºi sã facã per-
formanþã”, a declarat Sorin Grin-
deanu la adunarea generalã a Uni-
unii Naþionale a Consiliilor Judeþe-
ne din România.

El a apreciat cã un preºedinte de
consiliu judeþean nu poate fi “cap-
tiv” unui vot politic. “Un preºedinte
de consiliu judeþean nu poate sã fie
captiv unui vot politic, care se poa-
te schimba oricând, nu poate sã stea
la degetul mic al unora sau al alto-
ra, ci sã dea socotealã doar în faþa

cetãþenilor care l-au ales. O astfel
de autoritate poate fi conferitã doar
prin vot direct ºi trebuie sã ne gân-
dim serios, e doar o temã, dacã nu
cumva sistemul uninominal e mai
benefic atât pentru democraþie, cât
ºi pentrui stabilitatea comunitãþilor

locale”, a mai spus Grindeanu.
Sorin Grindeanu a fost preºe-

dinte al Consiliului Judeþean Timiº
în perioada iunie-decembrie
2016, funcþie din care a demisi-
onat pentru a o prelua pe cea de
prim-ministru.
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Completare la un eveniment salutar!Completare la un eveniment salutar!Completare la un eveniment salutar!Completare la un eveniment salutar!Completare la un eveniment salutar!
MIRCEA CANÞÃR

Lãudabil, totuºi, demersul Senatului
Universitãþii din Craiova, la propunerea
Facultãþii de Litere, de a acorda titlul de
Doctor Honoris Causa dascãlului univer-
sitar, criticului ºi istoricului literar Eu-
gen Negrici, profesor emerit, declarat de
Universitatea din Bucureºti. Festivitatea
în sine a avut ceva intim, dacã nu nos-
talgic, nu chiar villonian, din perspectiva
istoriei recente a Universitãþii, în gene-
ral, ºi a Facultãþii de Litere în special,
cum menþiona însuºi prorectorul Nico-
lae Panea, în alocuþiunea sa. Spirit aris-
tocratic, fiindcã aºa îl definea Alex ªte-
fãnescu, deºi îl menþioneazã doar en-pas-
sant, în a sa „Istorie a literaturii române
contemporane 1941-2000”, Eugen Ne-
grici se bucurã însã de aprecierea gene-
roasã a altor critici, precum Nicolae Ma-
nolescu sau Marian Popa, acesta din
urmã relevându-i solida pregãtire filolo-
gicã, bogatele lecturi beletristice, subti-

litatea tehnicã a aparatului critic ºi isto-
riografic, dexteritatea mânuirii precise a
unui limbaj modern, concentrat ºi suges-
tiv. Alocuþiunile, câte au fost, prilejuite
de decernarea titlului Doctor Honoris
Causa, s-au dovedit calde, circumscrise
premeditat unei consideraþii deloc de cir-
cumstanþã, faþã de un universitar sobru,
cu aport covârºitor în devenirea actualei
Facultãþi de Litere, a ceea ce se dorea.
Existã, din punctul nostru de vedere, un
moment „bornã”: venirea la conducerea
facultãþii a dr. doc. Alexandru Piru, „G.
Cãlinescu al doilea”, cum a fost botezat,
pentru admiraþia intratabilã ºi perenã faþã
de marele critic, care îl descoperise ºi îl
cooptase în echipa sa de colaboratori încã
din 1941, cãruia i se va încredinþa ºi con-
ducerea revistei „Ramuri” (1969-1974).
Se producea instant o metamorfozã teri-
bilã, în mediul academic al Bãniei, se
deschideau larg ferestrele, pentru un aer

proaspãt, tot mai puþin poluat, deºi ve-
gheat – de religia politicã a momentului.
Eugen Negrici „Pucu”, cu carisma sa
interesantã, pedant, cu morgã discretã,
nu avea inhibãri, în ºuete prelungite, la
cafeneaua Agop, despre tot ce vrei, cu
studenþii ºi mai ales studentele. Nu am
intenþia sã enunþ titlurile cãrþilor lui Eu-
gen Negrici, deºi vocaþia teoreticã din
„Expresivitate involuntarã”, având con-
tinuitate în „Iluziile literaturii române”,
consideratã cartea cea mai ambiþioasã a
sa prin exagerãrile polemice, ºi nici sã
stãrui asupra hobby-ului incurabil – vâ-
nãtoarea, „boalã grea ºi pentru cei cu
adevãrat apucaþi, nu feritã de primejdii”
–, cum povesteºte undeva, în jurnalul
sãu, „Sesiunea de toamnã” (Ed. Cartea
Româneascã, 2015). Îl definea însã sic-
tirul aristocratic, despre care spunea cã
nu ne-ar strica o curã anualã, ºi, vâlcean
fiind, nu proba nici mare dragoste pen-

tru Craiova, dimpotrivã, considerând cã
„industrializându-se, s-a þãrãnit”. Acce-
sul la umorul de bunã calitate îl avea li-
mitat. Fãrã a ne erija în paznicii severi ai
decenþei intelectuale, opinãm totuºi cã
evenimentul festiv al acordãrii maximei
recunoºtinþe academice fostului profesor
universitar Eugen Negrici, pentru cum a
slujit Facultatea de Litere din Craiova, in-
clusiv ca decan, a fost un prilej ideal –
ratat, din pãcate – de a evoca ºi numele
unor colegi ai domniei sale, de indubita-
bilã croialã academicã, precum Sina Dãn-
ciulescu, Cornelia Cîrstea, Ion Zamfires-
cu, Marin Beºteliu, Titus Bãlaºa, Ela Li-
vescu, Gabriela Maria Pintea, „o garni-
turã de aur” (cerem scuze celor al cãror
nume ne scapã), sub îndrumarea lui Ale-
xandru Piru, care a dat Filologiei din Cra-
iova anvergurã, distincþie, renume, fã-
când-o competitivã între facultãþile de
profil din þarã.

În termeni juridici, pãsuirea
poartã numele de ”prorogare” a
termenului ºi este propusã de au-
toritatea localã consilierilor muni-
cipali, în ºedinþa de joi. Proiectul
de hotãrâre pleacã de la o cerere
venitã din partea pãrþii chineze, prin
care se solicitã o prelungire cu 60
de zile a contractului, întrucât o
nouã firmã, China Railway 4th
Bureau Group Co. Ltd., ar fi, în
acest moment, „în deplinã proce-
durã de achiziþie a pachetului de
acþiuni al companiei din Craiova”.

Solicitarea este fãcutã
de Shandong Ningjiang

Solicitarea este semnatã de ad-
ministratorul Shandong Ningjiang,
Du Yanming, care precizeazã cã
noul constructor a hotãrât sã pre-
ia cartierul de locuinþe ºi sã-l fina-
lizeze în termen de 22 de luni de la

Cu câteva zile înainte sã-i expire termenul
contractual final (31 mai), constructorul chinez
al cartierului de locuinþe mai cere o pãsuire cu
60 de zile din partea Primãriei Craiova. Pen-
tru a fi credibili, de aceastã datã, chinezii vin
cu o armatã de argumente: o serie de acte ºi
documente emise între cele douã societãþi care

urmeazã sã fuzioneze, chiar ºi o scrisoare ban-
carã în care se avanseazã ºi o cifrã de 981 mi-
lioane RMB, în moneda chinezã, reprezentând
depozitul pe care noul constructor l-ar deþine.
Pentru ºi mai multã transparenþã, existã ºi do-
cumente redactate în chinezã, care pot fi con-
sultate de cunoscãtorii acestei limbi.

reluarea lucrãrilor. În sprijinul afir-
maþiilor, Du Yanming a trimis mu-
nicipalitãþii corespondenþa pe care
a purtat-o cu noua societate, in-
clusiv în limba chinezã, precum ºi
angajamentele pe care China Rail-
way 4th Bureau Group Co. Ltd ºi
le-a luat în ceea ce priveºte pro-
iectul imobiliar de la Craiova. Au-
toritãþile au decis, la rândul lor, sã
publice ºi solicitarea pe care Chi-
na Railway 4th Bureau Group Co.
Ltd a trimis-o cãtre Primãria Cra-
iova, inclusiv varianta în limba
chinezã.

În termeni optimiºti, lucrãrile
ar putea fi reluate în iunie

Noii constructori de la China
Railway 4th Bureau Group Co. Ltd
se prezintã ca „o companie de
prestigiu din Republica Popularã
Chinezã”, care priveºte „cu foarte

mare seriozitate proiectul de la
Craiova, util atât pentru cetãþenii
sãi, cât ºi pentru relaþiile bilaterale
prieteneºti ºi reciproc avantajoase
dintre þara noastrã ºi România”.
Administratorul acestei firme, Li
Junqiang, susþine cã are nevoie de
60 de zile întrucât procedura de
preluare este una internaþionalã ºi
necesitã mai mulþi paºi de urmat.
Dar cã procesul este încurajator
întrucât, din cele opt etape pe care
trebuie sã le parcurgã, au fost bi-
fate deja cinci.

A fost prezentat un depozit
bancar de 127 milioane
de euro

La documentaþie, China Rail-
way 4th Bureau Group Co. Ltd a
ataºat acordul provizoriu
de achiziþie a companiei,
declaraþia bancarã proprie
ºi o scrisoare de referinþã
din partea bãncii pentru a
face dovada bonitãþii sale
fiscale, banii fiind, de fapt,
principala chestiune care
trebuie avutã în atenþie. La
proiectul de hotãrâre este
depusã o copie legalizatã la
un notar din China, care a
fost tradusã în limba ro-
mânã, a unui certificat de
depozit emis de Banca In-
dustrialã din China pe nu-
mele societãþii China Rail-
way 4th Bureau Group Co.
Ltd. Banca specificã, în
actul respectiv, cã, pânã la
data de 28 aprilie 2017, fir-
ma avea în cont 981 mili-

oane RMB, echivalentul a 127 mi-
lioane de euro. Întreg cartierul de
locuinþe de la Craiova a fost esti-
mat la 35 milioane de euro, iar în
construcþiile ridicate pânã acum s-
au investit, conform primului con-
structor, 8 milioane de euro.

„Societatea-mamã”
are toatã tranzacþia în mânã

China Railway 4th Bureau
Group Co. Ltd îºi aflã sediul în
Complexul Olimpoic Sportiv din
oraºul Jinan, provincia Shandong.
În certificatul notarial se aratã cã
este reprezentatã legal de Zhang
Tingjun, în vârstã de 55 de ani,
care a început demersurile de pre-

luare a firmei Shandong Ningjiang.
Spre deosebire de China Railway
4th Bureau Group Co. Ltd, cealal-
tã firmã a fost înregistratã în Ro-
mânia în data de 17 decembrie
2013, cu un capital social de
68.000 de dolari. În acordul de
principiu, care existã între cele
douã firme chineze, se specificã
faptul cã pãrþile au convenit sã în-
cheie un contract de achiziþie ofi-
cial dupã ce „societatea-mamã” a
China Railway 4th Bureau Group
Co. Ltd va aproba aceastã tranz-
acþie. Despre „societatea-mamã”,
cea de-a treia firmã chinezã, nu se
specificã nimic.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorul de caz de
la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, pe 14 martie a.c., Inspec-
toratul de Poliþie al Judeþului Dolj
a sesizat Serviciul Judeþean Anti-
corupþie Dolj cu privire la faptul
cã unui echipaj format din trei lu-

Etapa judeþeanã a concursului
cu tematicã de protecþie civilã “Cu
viaþa mea apãr viaþa”, pentru elevi
din ciclul gimnazial (clasele V -
VIII), respectiv ciclul liceal (cla-
sele IX - XI), s-a desfãºurat luni,
22 mai a.c., în Craiova. Concur-
sul a fost organizat de Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj, cu spriji-
nul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj, gazda fiind Liceul “Traian
Vuia” din municipiu. Obiectivele
urmãrite de organizatori au fost
dezvoltarea capacitãþii de percep-
þie a protecþiei civile ca ansamblu
de activitãþi umanitare, cunoaºte-
rea ºi aprecierea factorilor de risc
ºi adoptarea comportamentului
adecvat, dar ºi cunoaºterea modu-

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigaþii Criminale - Com-
partimentul Urmãriri, în coope-
rare cu poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova, au desfã-
ºurat, luni, 22 mai a.c., o acþiu-
ne pe linia depistãrii persoanelor
urmãrite în temeiul legii. Poliþiº-
tii craioveni, în urma investiga-
þiilor specifice desfãºurate, l-au
depistat ºi prins pe Adrian Mino-
iu, de 36 de ani, din Craiova pe
numele cãruia autoritãþile judicia-
re din Ungaria au emis un man-

Craiovean acuzat deCraiovean acuzat deCraiovean acuzat deCraiovean acuzat deCraiovean acuzat de
mituire în Ungaria,mituire în Ungaria,mituire în Ungaria,mituire în Ungaria,mituire în Ungaria,
în arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Dolj

dat european de arestare pentru
comiterea infracþiunilor de mitui-
re ºi falsificare de documente.
Craioveanul de 36 de ani a fost
prezentat Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, care a
emis pe numele acestuia ordonanþã
de reþinere pentru o perioadã de
24 ore. Poliþiºtii l-au încarcerat pe
bãrbat în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv Dolj, urmând sã
fie demarate procedurile în vede-
rea extrãdãrii, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

S-a încheiat etapa judeþeanã a concursului de protecþie
civilã  pentru elevi „Cu viaþa mea apãr viaþa”

lui de acþiune în cazul iminenþei
producerii unei situaþii de urgenþã.
În urma calificãrilor desfãºurate la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt din
judeþ, la faza judeþeanã au partici-
pat 6 echipaje din ciclul gimnazial,
respectiv ªcoala Gimnazialã „Ele-
na Farago” Craiova, ªcoala Gim-
nazialã „Ion Þuculescu” Craiova,
ªcoala Gimnazialã „Traian” Cra-
iova, ªcoala Gimnazialã Filiaºi,
ªcoala Gimnazialã Castranova ºi
Liceul Tehnologic ”Alexandru Ma-
cedonski” din Melineºti. La pro-
bele de concurs pentru ciclul liceal
au participat 5 echipaje: Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii ”Constan-
tin Brâncuºi” Craiova, Colegiul
Tehnic Energetic Craiova, Liceul
”Charles Laugier” Craiova, Liceul

”Traian Vuia” Craiova ºi Liceul
Tehnologic ”Horia Vintilã” Segar-
cea. Echipajele s-au întrecut la trei
probe, una teoreticã - prin care s-
a urmãrit verificarea nivelului de
însuºire a cunoºtinþelor în dome-
niul protecþiei civile, aceastã pro-
bã având ºi un caracter eliminato-
riu – în timp ce probele practice
au vizat transportul asistat al unei
persoane accidentate aºezatã pe
targã pe o distanþã de 50 metri ºi
deplasarea cu masca pe figurã într-
un raion contaminat, inclusiv prin
depãºirea unor obstacole. La final,
la prima categorie, pe locul I s-a
clasat Liceul Tehnologic ”Alexan-
dru Macedonski” cu 96 puncte;
locul al II-lea - ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago” Craiova - 95 punc-
te ºi locul al III-lea - ªcoala Gim-
nazialã „Traian” Craiova - 92 punc-
te. Dintre clasele IX – XI, Cole-
giul Tehnic Energetic Craiova, cu
97 puncte, s-a clasat pe primul loc,
urmat de Liceul „Charles Laugier”
Craiova cu 95 puncte ºi Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi” Craiova - 93 puncte.
Echipele reprezentative ale unitãþi-
lor de învãþãmânt clasate pe locul
I sunt calificate la faza interjude-
þeanã a concursului, punctajele
foarte bune obþinute dându-le spe-
ranþe de calificare în finala naþio-
nalã a concursului, dupã cum au
anunþat reprezentanþii ISU Dolj.

ªofer craiovean condamnat la închisoare cu executare
dupã ce a vrut sã mituiascã trei poliþiºti

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au
condamnat, ieri, pe craioveanul de 44 de
ani care a vrut sã mituiascã trei poliþiºti
cu 500 de lei, la 1 an ºi 4 luni de închisoa-
re cu executare. Acesta a ajuns dupã gra-
tii pe 14 martie a.c., fiind reþinut pentru
24 de ore, o zi mai târziu a fost arestat

crãtori de poliþie din cadrul Birou-
lui Rutier al Poliþiei Municipiului
Craiova i s-a promis, în mod re-
petat, o sumã de bani, apoi direct
500 de lei de cãtre Vecea Gãman,
de 44 de ani, din Craiova, pentru
a nu fi luate faþã de mãsurile lega-
le ce se impuneau. Mai exact, pe

14 martie a.c., seara, în
jurul orei 21.00, condu-
cãtorul auto fusese oprit
în trafic, iar cu ocazia
controlului, poliþiºtii au
stabilit cã autoutilitara în-
matriculatã în Suedia cu
care circula nu avea asi-
gurare de rãspundere
pentru daune produse terþilor prin
accidente de circulaþie tip RCA ºi
inspecþia tehnicã periodicã (ITP)
era expiratã, motiv pentru care i-
au adus la cunoºtinþã contrave-
nientului cã urmeazã sã i se reþinã
plãcuþele cu numerele de înmatri-
culare ºi sã-i fie aplicatã o sancþi-
une contravenþionalã în cuantum
de 2.000 lei. Craioveanul ar fi pre-
ferat sã scape mult mai ieftin, ast-
fel cã a insistat ca oamenii legii sã
primeascã ºpagã ºi sã nu-l sanc-
þioneze. Poliþiºtii însã, au refuzat
categoric oferta ºi, întrucât per-
soana depistatã insista în oferirea
sumei de bani, ofiþeri de poliþie ju-
diciarã ai Serviciului Judeþean An-

ticorupþie (S.J.A.) Dolj din cadrul
DGA, sub coordonarea procuro-
rului desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
au organizat prinderea în flagrant
a craioveanului în timp ce oferea
suma de 500 lei celor trei agenþi.

Inculpatul a fost dus la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj, a
fost audiat, apoi reþinut pe o pe-
rioadã de 24 ore de procurorul de
caz, iar o zi mai târziu, pe 15 mar-
tie, Tribunalului Dolj a dispus ares-
tarea preventivã a acestuia pe o
perioadã de 30 zile. Dosarul s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj pe 28
martie a.c., a fost analizat în ca-
mera preliminarã unde s-a consta-

tat legalitatea probelor ºi a rechizi-
toriului, iar procesul s-a încheiat
repede, întrucât ºoferul a recunos-
cut comiterea faptelor ºi a cerut
sã beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã. Ast-
fel, ieri, magistraþii Tribunalului
Dolj au pronunþat sentinþa, craio-
veanul Vecea Gãman fiind con-
damnat la 1 an ºi 4 luni închisoare
cu executare, din care se va scã-
dea perioada petrecutã în arest. În
plus, instanþa l-a menþinut pe in-
culpat dupã gratii ºi a confiscat cei
500 de lei cu care voia sã-i mitu-
iascã pe poliþiºti. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

preventiv pentru dare de mitã, iar ieri
magistraþii craioveni i-au scãzut din pe-
deapsã perioada petrecutã dupã gratii ºi
au menþinut faþã de el arestul preventiv.
Hotãrârea instanþei nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.
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1.Sunteþi candidatul oficial al
ALDE prin depunerea ieri a candida-
turii. Cu ce gânduri intraþi în aceastã
competiþie?

În primul rând cu gândul unei imense
responsabilitãþi pentru oamenii acestui
oraº care meritã mai mult de la admi-
nistraþia localã. Cred cu tãrie cã în câþi-
va ani Craiova poate prinde din urmã
celelalte oraºe mari ale þãrii.

Asupra acestui obiectiv strategic tre-
buie sã ne concentrãm toþi ºi conducã-
torii oraºului ºi cetãþenii care pot pune
mai multã presiune pe primãrie pentru
accelerarea mãsurilor care privesc mo-
dernizarea orasului. De aceea, sloga-
nul sub care candidez este MAI ÎNTÂI,
CRAIOVA!

2.Pe ce vã bazaþi în demersul dum-
neavoastrã de a câºtiga funcþia de
primar al Craiovei?

Pe toþi cei aproape 70% dintre craio-
veni care vor o modernizare mai rapidã
a oraºului prin folosirea mai eficientã atât
a resurselor locale cât ºi a banilor de la
bugetul naþional sau a fondurilor euro-
pene.

Pe acei foarte mulþi cetãþeni ai oraºu-
lui nostru care cred cã o femeie este mai
potrivitã pentru a conduce destinele
acestui oraº în perioada urmãtoare.

Pe bunul meu simþ public ºi pe felul
meu de a fi în permanenþã în mijlocul oa-
menilor, încercând sã gãsesc împreunã
cu ei soluþiile cele mai bune pentru oraº.

3.Ce credeþi cã nu merge în actua-
la administraþie a municipiului?

Cred cã nu existã încã o viziune inte-

gratã asupra dezvoltãrii oraºului. Se
fac paºi prea mici în direcþia moderni-
zãrii Bãniei. De la rezolvarea durabilã
a marilor probleme privind alimentarea
cu apã potabilã ºi asigurarea cãldurii
în oraº pânã la semaforizarea inadec-
vatã, curãþenia oraºului ºi pânã la biro-
craþia sufocantã din instituþiile publice.
De la întârzierile acumulate în direcþia
reindustrializãrii oraºului ºi pânã la de-
ficienþele în materie de sãnãtate publi-
cã sau modul în care sunt ascultaþi ce-
tãþenii. Toate acestea sunt realitãþi care
îi fac sceptici pe mulþi craioveni cã di-
recþia în care mergem este cu adevã-
rat cea bunã.

4.Ce ar trebui sã ºtie craiovenii
despre dumneavoastrã, dincolo de
statutul de politician ºi candidat
ALDE la primãrie? Cui vã adresaþi în
principal?

Sunt un politician nou ºi asta cred cã
este un atuu pentru mine. Dincolo de
asta, sunt un om cãruia îi place sã fie
între semenii sãi, acolo unde pot afla cu
adevãrat care sunt prioritãþile lor. Pen-
tru cã prioritãþile mele ca primar nu pot fi
altele decât ale lor.

Sunt un om pragmatic, ordonat cãru-
ia îi place sã facã lucrurile în mod plani-
ficat. Sunt o femeie care apreciazã fru-
mosul ºi care crede cã o imagine bunã
a oraºului va fi un argument pentru dez-
voltarea sa cât mai rapidã. Prin urmare,
înfrumuseþarea oraºului în toate zonele
sale este una din prioritãþile mele.

Mã adresez tuturor celor care cred în
Craiova ca oraº-pol al dezvoltãrii eco-
nomice, culturale ºi al bucuriei de a trãi.
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Ai crede cã în Parlamentul Ro-
mâniei se iniþiazã ºi se dezbat pro-
iecte de legi de importanþã deose-
bitã pentru dezvoltarea þãrii noas-
tre. Un deziderat tot mai îndepãr-
tat, dacã luãm în seamã unele din-
tre iniþiativele legislative cu care
îºi consumã sinapsele neuronale
cei din for legiutor suprem.

Nimic concret despre
marile probleme agricole
Când noi în agriculturã le-am

rezolvat pe toate, ca-n puternice-
le state UE, care au dreptate sã se

Produsele agroalimentare româneºtiProdusele agroalimentare româneºtiProdusele agroalimentare româneºtiProdusele agroalimentare româneºtiProdusele agroalimentare româneºti
vor avea propria Zi naþionalã!vor avea propria Zi naþionalã!vor avea propria Zi naþionalã!vor avea propria Zi naþionalã!vor avea propria Zi naþionalã!

Va fi, dupã toate probabilitãþile, una dintre
cele mai sumare legi adoptate de Parlamen-
tul României vreodatã. În doar douã articole,
aleºii noºtri se pregãtesc sã stabileazã data
de 10 octombrie drept „Zi naþionalã a produ-
selor agroalimentare autohtone”. Se va da
mânã liberã autoritãþilor publice centrale ºi

locale, altor instituþii ale statului, societãþii
civile ºi persoanelor fizice ºi juridice sã orga-
nizeze tot felul de programe ºi manifestãri
consacrate promovãrii produselor agroali-
mentare româneºti. Mai mult, parlamentarii
sunt convinºi cã prin acest demers vor spori
încrederea consumatorilor în aceste produse.

preocupe de Legea liliecilor sau ce
le-ar mai trece prin cap, parcã îþi
vine sã dai cu cãciula de pãmânt,
când vezi cu nedisimulatã mân-
drie naþionalã cã ºi ai noºtri aleºi
trec serios la chestiuni derizorii!
Sectorul agricol, în ansamblul
sãu, se chinuie prin doar câþiva
mari fermieri sã rãmânã competi-
tiv în faþa coloºilor din Vest, ce
odatã cu libera circulaþie a mãr-
furilor au avut un avans indiscu-
tabil în faþa producãtorilor români,
intrând pe un teren curãþat de ori-
ce formã de concurenþã internã.

Produsele agroalimentare ale con-
cernelor europene de top sunt pre-
zente în miile de supermarketuri
de pe teritoriul României ºi sunt
comercializate din simplul motiv
cã nu au o concurenþã de profil la
fel de solidã. Nu mai intrãm în dis-
cuþii concrete despre limitarea ac-
cesului la creditare pe care îl în-
tâmpinã producãtorii români ce ar
dori sã-ºi extindã afacerea, nici
despre oscilaþiile sistemului de fis-
calitate care le dã peste cap orice
proiecþie de buget de venituri ºi
cheltuieli cu bãtaie multianualã.

Comunele cu mare poten-
þial agricol nu au renunþat sã
lupte pentru existenþã, dacã
nu chiar pentru supravieþui-
re. Oamenii de aici fac ceea
ce ºtiu de-o viaþã: munca la
câmp, în solarii, în grãdini
etc. Produselor lor, cu mult
mai bune decât cele produse
de alte state, în sistem inten-
siv, nu ajung uºor la raft. Fie
pentru cã nu sunt îndrumaþi
cu profesionalism sã se or-
ganizeze în cooperative pu-
ternice, fie pentru cã nimeni
nu are interesul sã-i ridice
din anonimat, pentru cã in-
teresele pecuniare sunt mai
bine apãrate prin operaþiuni
de import-export cu actori
bine cunoscuþi ºi care garan-

teazã discreþia unui circuit plin de
necunoscut.

O nouã portiþã de a sifona
bani publici

Dintre toate aceste neajunsuri
ale agriculturii româneºti, aleºii
noºtri au decis sã ia taurul de coar-
ne ºi sã pregãteascã încã o Zi na-
þionalã, cea de 10 octombrie, când
orice instituþie publicã localã sau
centralã, firme private, persoane
fizice ºi orice altã suflare de viaþã
dotatã cu conºtiinþã, ca sã nu spu-
nem raþiune, are liber la cheltui-
rea banilor pentru „promovarea
produselor româneºti ºi câºtiga-
rea încrederii consumatorilor”.

Cel de-al doilea articol ºi, de alt-
fel, ultimul al viitoarei legi cu pri-
cina prevede cã „Autoritãþile ad-
ministraþiei centrale ºi locale pot
acorda sprijin logistic ºi pot aloca
fonduri din bugetele proprii în ve-
derea organizãrii ºi derulãrii în
bune condiþii a manifestãrilor, în
limita alocaþiilor bugetare aproba-
te”. Negru pe alb, o invitaþie la
cheltuirea banului public pentru a
serba ceea ce abia pâlpîie. Produ-
sele agroalimentare româneºti vor
câºtiga încredere consumatorilor
când vor fi realizate de societãþi
comerciale sau producãtori indi-
viduali ce au capacitatea financiarã
de a susþine o producþie accepta-
bilã sub raport calitate/preþ. Or,
pânã atunci, este nevoie nu „Ziua
naþionalã a produselor agroalimen-
tare româneºti”, ci de sprijinirea
efectivã a producãtorilor interni,
prin subvenþii solide, prin interme-
dierea parteneriatelor de finanþare

dintre producãtori ºi instituþiile de
credit agricol, prin punerea în
practicã a contractelor public-pri-
vat de comercializare a produc-
þiei, prin negocierea cadrului legal
ce ar obliga societãþile de asigu-
rare-reasigurare sã accepte sec-
torul agricol în plaja sa de riscuri.

Cresc cheltuielile bugetare
Punctul de vedere al Guvernu-

lui actual referitor la aceastã pro-
punere legislativã este de susþinere
a adoptãrii iniþiativei. Executivul
mai apreciazã cã „efectele pozitive
ale adoptãrii legii vor însuma în-
curajarea consumului de produse
agroalimentare româneºti, promo-
varea arealelor geografice în care
tradiþia ºi reþetele strãmoºeºti au
fost transmise din generaþie în ge-
neraþie ºi va permite tinerilor sã aibã
iniþiativã în ceea ce priveºte dez-
voltarea antreprenorialã localã, uti-
lizarea materiei prime locale ºi dez-
voltarea agroturismului”.

Pe de altã parte, Executivul
atrage atenþia cã ordonatorii de
credite rãspund de angajarea, li-
chidarea ºi ordonanþarea cheltu-
ielilor în limita creditelor de an-
gajament ºi creditelor bugetare
aprobate!

Consiliul Legislativ, în Avizul
dat propunerii de lege, a precizat
cã potrivit prevederilor art. 15
alin. (3) din Legea nr. 500/2002
privind finanþele publice este ne-
cesar sã se prevadã mijloacele
necesare pentru acoperirea creº-
terii cheltuielilor bugetare! Aºadar,
aviz amatorilor sau, mai bine spus-
...profesioniºtilor!
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Marþi, 16 mai, la ora 20:00, sub-
iectul a fost  dezbãtut în plenul
Parlamentului European, iar o
eventualã amânare a finanþãrii pen-
tru Republica Moldova ar fi fost
un dezastru. Europarlamentarii au
îndeamnat autoritãþile Republicii
Moldova sã asigure independenþa
presei, independenþa justiþiei, sã
implementeze planurile de refor-
mã prevãzute în acordul de aso-
ciere ºi sã respecte avizul Comi-
siei de la Veneþia în privinþa modi-
ficãrii sistemului electoral.  Ma-
joritatea vorbitorilor din Partidul
Popular European (PPE) - familia
politicã care sprijinã PLDM ºi PAS
ºi cei din partea ALDE - familia
din care face parte PL - au criti-
cat sistemul mixt ºi au reproºat

La finele sãptãmânii s-a decis amânarea cu douã sãptãmâni
ºi douã zile a trialogului între reprezentanþii Parlamentului Eu-
ropean, ai Comisiei Europene ºi ai Consiliului European. Dupã
trialog, proiectul coordonat va fi supus votului în Comisia INTA
(comisia privind comerþul internaþional), ºi abia dupã acest vot
proiectul va ajunge pe agenda plenului Parlamentului European.
Calendarul acestor procese decizionale este deja stabilit.

Viceprimarul Adrian Cosman a preluat, de ieri, atribuþiile
de primar al Craiovei. Convocaþi într-o ºedinþã de îndatã,
consilierii municipali au luat act de demisia primarului interi-
mar, Mihail Genoiu, care, de sãptãmâna viitoare se va afla în
campanie electoralã pentru funcþia de primar. Tot în plenul
de ieri, aleºii locali au votat ºi delegarea viceprimarului Adri-
an Cosman sã exercite de drept atribuþiile primarului muni-
cipiului Craiova, conferite prin lege, pe perioada vacanþei
acestei funcþii. Potrivit proiectului, în perioada în care va
exercita aceste atribuþii, Adrian Cosman va beneficia de o
indemnizaþie lunarã unicã, egalã cu cea a funcþiei de primar.

LAURA MOÞÎRLICHE

Tramvaiele nu a mai circulat, ieri, în Craiova, dupã ce
un buldoexcavator a afectat calea de rulare. Potrivit con-
ducerii RAT Craiova, utilajul aparþinea firmei Elbacor Tra-
ding ºi, la trecerea prin zona pasajul Electroputere, a rupt
reþeaua de contact ce susþine firul de alimentare cu energie

Adrian Cosman a preluat
atribuþiile de primar al Craiovei

Un buldoexcavator a rupt firul de la tramvaiUn buldoexcavator a rupt firul de la tramvaiUn buldoexcavator a rupt firul de la tramvaiUn buldoexcavator a rupt firul de la tramvaiUn buldoexcavator a rupt firul de la tramvai

Comisia Europeanã a cerut sãptãmâna tre-
cutã Parlamentului European (PE) sã nu ter-
giverseze acordarea asistenþei financiare de
100 de milioane de euro pentru Republica
Moldova. Republica Moldova a devenit

mãrul discordiei între principalele partide din
Parlamentul European, motivele posibilei
amânãri extinzându-se de la sistemul elec-
toral, la dispariþia celebrului milliard ºi chiar
pânã la arestãrile din ultima perioadã.

cã Vlad Plahotniuc a fãcut o înþe-
legere cu preºedintele pro-rus
Igor Dodon pentru a schimba sis-
temul electoral în favoarea lor.
Unii europarlamentarii au reco-
mandat Parlamentul European sã
amâne macrofinanþarea pentru
 Republica Moldova, atât timp cât
la Chiºinãu se atestã probleme
grave în ceea ce priveºte liberta-
tea presei ºi independenþa justiþiei. 
Cristi Preda: „Justiþia nu merge”

Cristian Preda, coordonatorul în
Comisia de Afaceri Externe al PPE,
a declarat în plen cã este împotri-
va acordarii celor 100 de milioane
de euro Republicii Moldova. „Jus-
tiþia nu merge, iar Plahotniuc ºi
Dodon vor sa introducã un sistem

electoral ca sã controleze jocul.
Din coaliþia proeuropeanã de la
Chiºinãu a rãmas un oligarh care
a coalizat cu o slugã a lui Putin.
Nu putem trimite bani pentru a fi
tocaþi de aceste elite criptocrate”,
a adãugat Preda.

Comisia Europeanã
a dat mandatul

Pe de altã parte, mai mulþi eu-
rodeputaþi, au cerut Parlamentului
European sã acorde în continuare
tot sprijinul necesar Republicii
Moldova - stat supus unor perico-
le majore din partea Federaþiei
Ruse. “Comisia Europeanã a apro-
bat ajutorul pentru Republica
Modova, în conformitate cu Acor-
dul de Asociere ºi avem un Regu-
lament care a intrat în codecizie
între Parlament ºi Consiliu. Regu-
lamentul va fi discutat. Acum, s-a
amânat doar primul trilog, dar nu
este ceva care sã blocheze nego-
cierea. Regula este aºa: se votea-
zã în Comisie ºi se dã un mandate
de negociere. S-a votat aºadar, în
Comisie. CE a dat mandatul, iar
regula este urmãtoarea: dacã un
numãr de 75 de deputaþi cer ca
acest mandat sã fie votat ºi
în plen, atunci se intrã în plen.
Numai cã, nu s-au strâns cele
75 de semnãturi ºi atunci nu
a mai intrat în plen. Acum,
au mandate ºi încep negocie-
rile cu Consiliul”, a explicat
europarlamentarul Marin
Jean Marinescu, modul în
care se procedeazã, atât la
nivelul Comisiei Europene,
cât ºi la nivelul Parlamentu-
lui European.

Este sau nu este stat de drept…
Vicepreºedintele PPE a spus cã

subiectul central este situaþia din
Republica Moldova. “Dupã pãre-
rea mea, este o discuþie normalã.
În momentul care dintr-o þarã dis-
pare un milliard de euro ºi nu se
ºtie cum s-a întâmplat, este nor-
mal sã existe întrebãri din partea
Uniunii Europene. Dar aceastã
discuþie este una extrem de sensi-
bilã.  Sunt întrebãri de genul…dai
unui stat, care nu prea e un stat de
drept, pentru cã are probleme ºi
banii se pot pierde sau nu dai, dar
în acest context, nu ajuþi statul res-
pective sã ajungã la stadiul de stat
de drept. Dacã banii sunt utilizaþi
cu folos, sunt pentru oameni ºi nu

pentru cei care conduc vremelnic
statul respective. Pe de altã parte,
Republica Moldova are ºi o situa-
þie specialã, în sensul cã Rusia în-
cearcã sã-ºi impunã influenþa ºi
sunt poiticieni care sunt Pro-UE
ºi Pro-Rusia. În acest context, tre-
buie sã continuãm implementarea
Acordului de Asociere ºi monito-
rizarea lui. Legea electoralã tre-
buie sã fie în concordonaþã cu re-
alitãþile din Moldova. Vocile eu-
ropene trebuiesc ajutate. Neacor-
darea acestui ajutor ar încuraja
vocile cãtre Rusia. Eu cred cã tre-
buie sã acordãm aceºti bani, doar
cã va trebui sã monitorizãm foar-
te atent implementarea reformelor.
Prin neacordarea acestor bani cred
cã s-ar fi fãcut mai mult rãu. So-

luþia este sã dai aceºti bani ºi
sã-i urmãreºti, sã vezi în ce s-au
investit, ce s-a fãcut cu ei. ªi
banii nu se dau pur ºi simplu, ci
se dau pe bazã de proiecte. Veri-
fici sã vezi dacã aceste proiecte
sunt corecte, dacã sunt în con-
formitate cu normele Uniunii
Europene”, a precizat europar-
lamentarul Marian-Jean Mari-
nescu, vicepreºedintele grupului
EPP din PE.

MARGA BULUGEAN

electricã a tramvaielor. Pe durata reparaþiilor, RAT Caiova
a asigurat transportul cu autobuzele. „Ne cerem scuze pen-
tru neplãcerile create ºi vã asigurãm cã vom remedia de-
fecþiunea în cel mai scurt timp”, se aratã într-un comuni-
cat de presã al societãþii de transport. (L. Moþîrliche)

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
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Potrivit statisticilor, în România doar 2%
din populaþie doneazã sânge. În aceste con-
diþii, craiovenii care vor sã dea o mânã de
ajutor celor care au nevoie de transfuzii san-
guine, precum victimele accidentelor, cei
ce suferã operaþii dificile sau bolnavii care
necesitã tratamente împotriva cancerului,
sunt aºteptaþi vineri ºi sâmbãtã la Casa de
Culturã a Studenþilor. La dispoziþia donato-
rilor sunt cadre medicale specialiste în do-
meniu ce respectã cu stricteþe normele in-
ternaþionale de igienã în timpul actului de
donare. Ca mãsurã de siguranþã pentru pa-
cienþii din spitale ce vor beneficia de pro-
dusele prelevate, se efectueazã ºi o serie de
teste în laboratoare de specialitate pentru a
exclude eventuala transmitere a unei boli
prin transfuzie. Din cantitatea de sânge re-
coltatã se vor face preparate din sânge ne-
cesare pentru intervenþiile chirurgicale, aºa
cum ar fi masa eritrocitarã, plasma conge-
latã sau concentratul trombocitar.

„Aula Magna”, a Facultãþii de
Drept, din cadrul Universitãþii din
Craiova, a fost asaltatã de studenþii
ºi masteranzii Promoþiei 2016, care
au venit însoþiþi de pãrinþi ºi de prie-
teni, pentru a semna ºi a obþine di-
ploma de „licenþã”, respectiv pe cea
de „master”. Diploma de „licenþã”
în „drept” reprezintã „paºaportul”
pentru profesiile juridice, ale tineri-
lor care doresc sã practice avoca-
tura, magistratura, activitãþi de no-
tariat sau de executare judecãtoreas-
cã. „Este un moment solemn, în-
cãrcat de emoþie. Primiþi Diploma
de licenþã ºi trebuie sã o cinstiþi cum
se cuvine, pentru cã este a Facultã-
þii de Drept din Craiova. Este facul-
tatea din România cea mai cunos-
cutã în Europa, atât prin lucrãrile
sale, cât ºi prin maniera de colabo-
rare. Dacã aveþi un astfel de „per-
mis”, puteþi „cãlãtori” cu succes-
prin cele 20 de profesii juridice ºi
cvasi-juridice”, a precizat Academi-
cian, Prof. Univ.Dr.  Ion Dogaru.
„Decanul de onoare” al Facultãþii de
drept din cadrul Universitãþii Din
Craiova.

 Sunt puþine catedre titularizabi-
le – 36 – în judeþul Dolj, dar solici-
tãrile pentru ocuparea acestora sunt
numeroase. Dupã centralizarea tu-
turor datelor, au fost înregistrate
1.096 de cereri, cele mai multe –
223 – fiind pentru „Limba ºi litera-
tura românã, Pedagogia ºcolarã ºi
Metodica desfãºurãrii activitãþilor
instructiv-educative în grãdiniþa de
copii (educatori)”. De asemenea,
multe cereri (101) sunt pentru „Edu-
caþie fizicã ºi sport”, „Limba ºi lite-
ratura românã” (102), „Elemente de
didactica generalã aplicate discipli-

Peste 1.000 de dosare depuse pentru
36 de posturi titularizabile

în învãþãmântul preuniversitar doljean
S-a terminat perioada de înscriere a cadrelor didactice pentru
susþinerea examenului naþional de titularizare, pe locurile

disponibile. În judeþul Dolj sunt 36 de catedre complete, titulari-
zabile, în anul ºcolar 2017/2018,  peste 1.000 de cereri fiind

validate, pentru examenul care va debuta pe 12 iulie. Cele mai
multe solicitãri sunt la educatori.

nelor din învãþãmântul primar”
(113). La polul opus se aflã, printre
altele „Turism ºi servicii”, „Veteri-
nar”, „Sociologie”, „Protecþia mediu-
lui”, „Industrie alimentarã (maiºtri in-
structori)”, „Constucþii (maiºtri in-
structori)”, câte o solicitare. Cele mai
multe posturi (12) sunt pe speciali-
tãþi muzicale – Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu” -, dar solicitãrile sunt
la limitã ( pentru „Educaþie muzica-
lã” – nouã, iar pentru „Educaþie mu-
zicalã specializatã – Muzicã instru-
mentalã ” - ºapte) .

CRISTI PÃTRU

Campanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sânge
la Casa de Culturã a Studenþilorla Casa de Culturã a Studenþilorla Casa de Culturã a Studenþilorla Casa de Culturã a Studenþilorla Casa de Culturã a Studenþilor

O amplã campanie de donare de sânge, organizatã sub sloganul „Fiecare
picãturã de sânge înseamnã un zâmbet”, se desfãºoarã la sfârºitul acestei
sãptãmâni, pe parcursul a douã zile – vineri  ºi sâmbãtã – între orele 8.00-
13.00, la Casa Studenþilor din Craiova. Prin aceastã acþiune, Asociaþia
“Doneazã Speranþã”, împreunã cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
Craiova, încercã sã-i sensibilizeze pe craiovenii care pot da o mânã de
ajutor pacienþilor aflaþi pe patul de spital. Mai ales cã, în continuare, canti-
tatea de sânge colectatã se dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu cere-
rea foarte mare înregistratã de spitalele din judeþ.

Condiþii pentru a putea dona
În Uniunea Europeanã se înregistreazã

anual peste 20 de milioane de donãri de sân-
ge. În România, doar 2% din populaþia adul-
tã doneazã sânge, faþã de 66% în Austria
sau 52% în Franþa. De aceea, la noi în þarã
existã o nevoie permanentã atât de sânge ºi
de preparate sangvine, cât ºi de donatori fi-
deli. În aceste condiþii, se încurajeazã dona-
rea benevolã de sânge.

Aceastã sesiune, prin sângele recoltat,
oferã o ºansã în plus pacienþilor din spitale
ºi ajutã persoanele interesate sã contribuie la
salvarea de vieþi omeneºti. Pentru a putea
asigura anumite preparate, dar ºi pentru a
creºte siguranþa produselor sanguine, siste-
mul transfuzional are nevoie de donatori fi-
deli, voluntari, care doneazã periodic, din
responsabilitate faþã de semeni ºi societate.

În cazul în care donatorul suferã de o boalã
transmisibilã, acesta va fi informat asupra
stãrii lui de sãnãtate. Înainte de toate, pentru

a dona sânge craiovenii trebuie sã îndeplineas-
cã o serie de condiþii. Eligibile sunt doar per-
soanele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã aibã asupra
lor buletinul sau cartea de identitate, sã aibã o
stare de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã nu
consume alcool cu 48 de ore înaintea donã-
rii, sã aibã greutatea peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum hepatitã, TBC, malarie,
boli de piele, ulcer sau diabet zaharat ºi sã nu
figureze în registrele medicale cu boli de ini-
mã. Persoana care doreºte sã doneze sânge
nu trebuie sã fie alergicã sau sã fi donat sân-
ge cu 72 de zile înainte de recoltare. În dimi-
neaþa recoltãrii de sânge pot fi consumate cel
mult douã felii de pâine cu margarinã ºi gem.
De asemenea, trebuie consumate multe lichi-
de. Sunt interzise în schimb alimentele boga-
te în grãsimi ºi laptele. Nici fumatul nu este
recomandat înainte de a dona sânge din cau-
za riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori
Pentru a-i încuraja sã doneze sânge, cra-

iovenii sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi: ºapte
bonuri de masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100 lei pen-
tru depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/SIDA
ºi a leucemiei. De asemenea, tot cu aceastã
ocazie sunt determinate hemoglobina, gru-
pa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de benefi-
cii figureazã ºi o reducere de 50% pe trans-
portul în comun timp de o lunã ºi o zi liberã
la serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din spitalele s-
au plâns cã deficitul de sânge se resimte,
mai ales pe secþii în care consumul este
mare, aºa cum ar fi cele de chirurgie ori
oncologie. Pentru ca intervenþiile chirur-
gicale sã nu mai fie amânate din cauza lip-
sei sângelui, ar fi nevoie ca mãcar 2,5%
din populaþie sã meargã frecvent la cen-
trele de donare.

RADU ILICEANU
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Facultatea de Drept a
Universitãþii din Craiova
ºi-a premiat cei mai
merituoºi studenþi, din
„Promoþia 2016”, pe
ambele specializãri ale
instituþiei de învãþãmânt
superior – „Drept” ºi
„Administraþie Publicã”.

Tineri care ne dau speranþe
În cadrul ceremoniei au fost

acordate 373 diplome de „Licenþã”,
ºi 193 diplome de „Master”, din
Promoþia 2016. Au fost acordate ºi
douã diplome de „Excelenþã”, pen-
tru rezultate foarte bune la învãþã-
turã ºefilor de promoþie de la spe-
cializãrile din „licenþã”. Astfel, la
„Drept”, premiantul este Nicolae
Cãrãuº, iar la „Administraþie pu-
blicã” laurii au mers la  Diana Te-
culescu, ambii ºefi de promoþie.
„Sunt fericitã ºi emoþionatã în ace-
laºi timp. Au fost patru ani minu-
naþi, în care am învãþat mult ºi am
experimentat ºi mai mult. Urmeazã
un drum nou, mai dificil, dar con-
sider cã sunt pregãtitã pentru a-mi
îndeplini dorinþele profesionale”, a

mãrturisit una dintre licenþiate, An-
dreea Moruntale. La rândul sãu,
Bogdan Pãnoiu, absolvent al Fa-
cultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova ºi auditor de justiþie în ca-
drul Institutului Naþional al Magis-
traturii (INM), a precizat : „Am pus
în practicã cele învãþate pe parcur-
sul anilor de facultate, precum ºi
experienþa acumulatã la competiþia
„Hexagonului Facultãþilor de
Drept”, am avut în vedere îndru-
mãrile profesorilor mei ºi am reuºit
sã intru la examenul INM chiar în
anul absolvirii, dar ºi în Baroul Bu-
cureºti. Am ales magistratura ºi
vreau sã devin procuror”. Tineri
deºtepþi care pot aduce schimbarea
ºi, unii dintre ei, chiar o fac...

CRISTI PÃTRU
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În 2018 va fi, sperãm, ANUL PIRU,
marcând centenarul naºterii sale.

Cu ceva timp în urmã, la un simpo-
zion în Capitalã dedicat lui ªtefan Peticã,
ideea unui jubileu literar îmi era confir-
matã din partea reprezentanþilor Muzeu-
lui Literaturii Române. Din paginile coti-
dianului cu care colaborez a pornit, cãtre
diriguitorii Literelor Universitãþii craiove-
ne, sugestia instituirii, în aceeaºi linie, a
unui AN AL. PIRU. Scriind cu ani în urmã
un omagiu marelui critic ºi istoric literar
tentând a-i evoca, din postura de fost stu-
dent norocos,  personalitatea complexã,
nelipsitã de controverse, îl propuneam ca
un model de conduitã academicã ºi de
sagacitate egal distribuite între ironism ºi
jovialitate. Restituirea acelor rânduri se
doreºte a fi o invitaþie în plus spre adu-
cere-aminte ºi, sper, spre potenþarea re-
zervelor de ospitalitate ale unor astfel de
momente din partea celor meniþi ºi, cum-
va, poate obligaþi sã ºi le activeze.

Pentru Craiova ºi pentru spaþiul oltean
în dimensiunea sa culturalã mai largã, nu-
mele Al. Piru e sinonim cu naºterea ºi im-
punerea filologiei ºi a filologismului în
aceastã parte de þarã. Trimis, în toamna
lui 1966, în Bãnie ca decan al unei facul-
tãþi aflate, ca întreg Ateneul, abia schiþa-
te, Profesorul (fiindcã nu agrea apelati-
vul funcþiei de decan ce-i fusese încre-
dinþatã) a impus, aproape miraculos, in-
stituirea, prin arderea mai tuturor etape-
lor tranzitorii, a unui regim universitar

Al. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþiiAl. Piru ºi emblema autoritãþii
autentic, rezistent la tribulaþii ºi imixtiuni
externe.

Am avut norocul de a fi fost agreat de
Profesor încã din primele sãptãmâni ale
studenþiei mele: oricât de straniu, deschi-
derea d-sale faþã de mine s-a produs ca
urmare a unei polemici, în cadrul cãreia,
cu o îndrãznealã necenzuratã, specificã
vârstei, l-am susþinut pe Lucian Blaga în
dauna lui Tudor Arghezi preferat de Pro-
fesor. Aveam 18 ani ºi publicasem deja
câteva poezii prin presã, dar nefericitul
meu gest de a-l contra în public, fãrã vreo
mizã distinctã, în loc sã fie taxat aºa cum
ar fi meritat, mi-a facilitat un acces mai
direct ºi, ulterior, la o preþuire care nu s-
a stins, din câte ºtiu, niciodatã.

Al. Piru era, cum se spune, om cu car-
te; dar nu oricum, ci o enciclopedie literarã
dotatã cu un aparat de mãsurã de o exacti-
tate bulversantã; imposibil de manipulat, la
nivel de bibliografie, intervenea, la cea mai
micã derapare de acest ordin, cu prompti-
tudinea unui computer de astãzi.

Îmi amintesc o conferinþã a acad. ªer-
ban Cioculescu, considerat, la rându-i, un
monstru sacru al acurateþei informaþiei: cu
Al. Piru alãturi, venerabilul critic a trebuit,
cu eleganþa de spirit ce-i era proprie, în
câteva rânduri sã se opreascã, la o datã
ori la titlul unei cãrþi ori studiu din larga
bibliografie universalã, cerând aprobarea
comilitonului sãu.

Mai târziu, la ultimul examen pe care
urma sã-l susþin cu Profesorul (care refu-

zase, doi ani la rând, sã mã chestioneze,
trecându-mi nota direct în catalog), iarãºi
dintr-un imbold cam nesãbuit, spre a mã
rãzbuna pe un asistent al sãu, am redactat
lucrarea scrisã, obligatorie pe atunci, de-
spre „Sãrmanul Dionis” cu multe citate
aproximative ori inventate din Schopenha-
uer, în…germanã. Lucrarea a ajuns, fireº-
te, la Profesor spre corectare care, cu ine-
galabilul sãu simþ al umorului, a pus-o deo-
parte ºi refuzând, ºi de data aceasta, sã mã
examineze, m-a chemat mai târziu înºirân-
du-mi erorile de germanã din lucrare, dar
propunându-mi sã rãmânã …între noi.

Cursurile sale despre Eminescu ºi Ca-
ragiale, unicele din întreaga-i carierã þi-
nute cu dedicaþie pentru anul nostru de
studiu cu care se înfiinþase noua faculta-
te, au fost, timp de un an, probe de eru-
diþie, de interpretare ºi, deopotrivã, de
veritabil spectacol.

S-a spus despre Al. Piru cã a fost un
discipol „nereuºit” al maestrului sãu, G.
Cãlinescu. În ce mã priveºte, în ciuda pre-
þuirii nemãsurate pe care i-o purta, n-a
cãutat niciodatã sã-l concureze, ci doar
sã-i cinsteascã moºtenirea urmându-l
doar în respectul operei literare ºi mai ales
al autoritãþii catedrale de la care nu abdi-
ca sub nicio formã ºi la nicio presiune.
Avea ºarm, generos ºi înþelegãtor cu stu-
denþii, exigent, dar paternal cu tinerii pe
care ºi-i luase alãturi de el în susþinerea
disciplinelor, galant cu sexul frumos, in-
amic al birocraþiei pe care, ca decan, o

reducea la minimum util, intransigent, în
calitate de evaluator de opere ºi de au-
tori, îndeosebi contemporani, nelipsit, alt-
minteri, ca ºi maestrul sãu, G. Cãlines-
cu, de verdicte greºite, ori doar ratate;
totul însã sub semnul unei bonomii care
sfârºea, paradoxal, nu în forma unor
campanii „belicoase”, ºi ele la modã, ci
în cea a unei rare ºi captivante colocvia-
litãþi: orice se poate discuta, în literaturã
ºi artã, dar nu numai – sugera domnia sa
 -, cu condiþia sã dispui de argumente,
de gust ºi, fireºte, de informaþia exactã
ºi punctualã.

Deloc autoritar, Al. Piru era o autori-
tate: una care, din pãcate, astãzi, dacã mai
existã, e vidatã de eficienþã, fiindcã s-au
modificat-deteriorat-inversat, nu doar
unele roluri în societatea grevatã de in-
culturã ºi de ipocrizie intelectualã, ci
modelele înseºi. Adicã, anti-modelele.

Promovat ºi, eventual, „preþuit”, e das-
cãlul incompetent, pion pe masa unor jo-
curi de interese cu iz penal, în timp ce
profesorul dotat cu autoritate ºtiinþificã,
e ignorat, dacã nu cumva îndepãrtat ca
un pericol pentru autoconservarea medio-
critãþii crase.

Memorându-l aici pe Al. Piru, mã în-
treb dacã nu cumva drumul „zãpezilor”
villoniene îl va fi luat ºi Dascãlul, univer-
sitar, gimnazial ori liceal, cel pe care so-
cietatea mediatic-globalizatã îl sacrificã
în favoarea unor triste figuri de puºla-
male agramate ºi aculturale.

Potrivit reprezentanþilor instituþiei, spec-
tacolele folclorice vor avea loc în zilele de
29, 30 ºi 31 mai, între orele 16.00-18.00, pe
esplanada Casei Bãniei. Luni, 29 mai, vor
evolua Ansamblurile folclorice „Rozele Ca-
lafatului” din Calafat ºi „Hora Desnãþuiului”
din Bârca, iar marþi, 30 mai – „Bârsãncuþa”
de la Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan” din Craiova, „Oltenaºii” din Scã-
eºti, „Mlãdiþele” de la ªcoala Gimnazialã din
Coþofenii din Dos ºi „Bobocica” din Bãileºti.

Miercuri, 31 mai, pe scenã se vor afla
Fanfara „Trâmbiþaºii Domnului” de la Desa
ºi Ansamblul folcloric „Izvoraºul” din Bra-
tovoeºti. Tot miercuri, dar de la ora 12.00,
la Galeriile „Cromatic” ale Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
(CJCPCT) Dolj participã la cea de-a XXI-a ediþie a Zilelor Craiovei (29 mai –
4 iunie) cu spectacole folclorice, în cadrul evenimentului organizat împreunã

cu Muzeul Olteniei „Satul românesc în zi de sãrbãtoare”, cu o expoziþie-
concurs de picturã, muzicã ºi poezie la Galeriile „Cromatic” ºi cu Alaiul

Cãluºului Oltenesc, ajuns la cea de-a XIX-a ediþie.

turii Tradiþionale Dolj vor avea loc expozi-
þia-concurs de picturã, recitare de poezie ºi
audiþii muzicale „Tradiþie ºi culoare”, orga-
nizate împreunã cu ªcolile cu clasele I-VIII
„Ion Creangã” ºi „Sfântul Dumitru”.

Pe 4 iunie, în Duminica Rusaliilor, de la
ora 10.00, craiovenii sunt aºteptaþi în Piaþa
„Mihai Viteazul”, la Alaiul Cãluºului Olte-
nesc – ediþia a XIX-a. «Participanþii vor pu-
tea porni alãturi de cetele de cãluºari spre
Parcul „Nicolae Romanescu”, unde acestea
vor face dovada mãiestriei dansului ritualic,
vor oferi pelin ºi sãnãtate celor ce vor avea
rãgazul sã se lase vrãjiþi de aceastã poveste
scrisã sub ochii noºtri an de an», precizeazã
reprezentanþii CJCPCT Dolj.

MAGDA BRATU

Primãria Municipiului Craiova îi invitã pe
craioveni mâine, 25 mai, la o promenadã ar-
tisticã în Parcul „Nicolae Romanescu”, pri-
lej cu care „vor avea ocazia sã retrãiascã
vremuri de altãdatã, în ritmuri de fanfarã mi-

Promenadã artisticã în Parcul
Nicolae „Romanescu”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi
Comunicaþii Dolj-Vratsa ºi Lectoratul de limbã
bulgarã din cadrul Universitãþii din Craiova organi-
zeazã astãzi, de la ora 14.00, Ziua culturii bulgare
ºi scrierii cu caractere kirilice. În prim plan se aflã
tradiþiile culturale medievale bulgãreºti în istoria
primei ºcoli româneºti. Invitaþi sunt lectorul bulgar
prof. dr. Dimitrinka Dimitrova, drd. Bianca Teodo-
rescu, prof. dr. Daniela Andrei, traducãtor Monica
Manolescu, studenþi din cadrul Universitãþii din
Craiova ºi elevi de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”. Evenimentul se desfãºoarã Centrul
Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-
Vratsa, din strada Jieþului nr. 21.

MAGDA BRATU

Ziua culturii bulgare ºi scrierii
cu caractere kirilice

litarã, de muzicã clasicã ºi încon-
juraþi de poveºtile copilãriei”. Eve-
nimentul este organizat cu spriji-
nul Brigãzii Multinaþionale Craiova,
Liceului de Artã „Marin Sorescu”,
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” ºi artiºtilor Operei Româ-
ne Craiova. Programul se va des-
chide la ora 16.00, cu spectacolul
pentru copii „Pãcalã”, prezentat la
Teatrul de Varã, urmat, tot aici, de
la ora 18.00, de un concert de ca-
merã ºi un spectacol de balet. În-
cepând cu ora 17.00, în foiºor va
rãsuna un concert de fanfarã mili-

tarã. De asemenea, între orele 16.00 ºi 18.00,
pe aleile din parc – zona Debarcader, se vor
desfãºura activitãþi creativ-artistice, în pre-
zenþa elevilor de la Liceul de Arte.

MAGDA BRATU

Sãrbãtoarea tradiþiilor
populare, de Zilele Craiovei
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Cel puþin 22 persoane ºi-au pierdut viaþa
ºi alte 59 au fost rãnite în urma unei explo-
zii ce a avut loc, luni seara, la finalul con-
certului susþinut de Ariana Grande, pe Are-
na Manchester. Majoritatea celor prezenþi
pe arenã erau copii ºi adolescenþi. În mo-
mentul exploziei, pe stadion se aflau 21.000
de oameni, cei mai mulþi fiind copii ºi ado-
lescenþi. Premierul Theresa May a susþinut
într-o declaraþie cã autoritãþile lucreazã
pentru a stabili cu exactitate toate detaliile
incidentului care este tratat de poliþie ca un
“atentat terorist îngrozitor”. „Toate gându-
rile noastre se îndreaptã acum spre victime
ºi familiile acestora”, a spus Theresa May.
Poliþia britanicã a anunþat ieri cã a reþinut
un bãrbat suspectat de legãturi cu atentatul
terorist care a avut loc în sala de concert
din Manchester. Este vorba despre un tâ-
nãr în vârstã de 23 de ani, care a fost reþi-
nut în sudul oraºului Manchester, în zona
Chorlton. Potrivit surselor BBC, poliþiºtii
care investigheazã atacul terorist vor des-
fãºura mai multe raiduri ºi arestãri în pe-
rioada imediat urmãtoare. Premierul Marii
Britanii, Theresa May, a anunþat ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã, cã servi-
ciile de securitate au informaþii privind iden-
titatea atentatorului din Manchester, care ar
fi acþionat singur, dar numele acestuia nu a
fost furnizat. “Noaptea trecutã, la ora
10.33, o explozie a fost raportatã la Man-
chester Arena. Cunoaºtem acum cã un sin-
gur terorist a detonat un dispozitiv explo-
zibil improvizat în apropierea unei ieºiri a
arenei. Teroristul a ales în mod deliberat
timpul ºi locul pentru a cauza daune maxi-
me, pentru a ucide ºi rãni. Toate actele te-

Marea Britanie

suspendã

campania

electoralã

pentru alegerile

parlamentare
Partidele politice din

Marea Britanie au cãzut de
acord sã suspende campa-
niile electorale pentru
alegerile parlamentare,
pânã la noi dispoziþii, în
urma exploziei din oraºul
Manchester. Jeremy Corbyn,
liderul Partidului Laburist,
a declarat cã a discutat cu
premierul Theresa May,
ambii cãzând de acord
asupra suspendãrii campa-
niei naþionale pentru
alegerile parlamentare din
data de 8 iunie. “Sunt
îngrozit de evenimentele
teribile ce s-au petrecut în
Manchester noaptea trecu-
tã”, a afirmat Corbyn.
“Gândurile mele sunt
alãturi de familiile ºi
prietenii celor ce au decedat
ºi au fost rãniþi”, a adãugat
acesta. Anterior, Sky News a
citat o sursã confidenþialã
din Partidul Conservator
care afirmã cã formaþiunea
de guvernãmânt îºi suspen-
dã campania electoralã
pentru alegerile generale
din 8 iunie.

Reþeaua

teroristã Stat

Islamic

a revendicat

atentatul

din Manchester
Reþeaua teroristã Stat

Islamic a revendicat atenta-
tul comis la concertul din
oraºul britanic Manchester,
soldat cu cel puþin 22 de
morþi ºi zeci de rãniþi, a
anunþat Institutul american
SITE, specializat în monito-
rizarea site-urilor islamiste.
“Acesta este doar începu-
tul”, a declarat un repre-
zentant al reþelei teroriste
sunnite, într-o înregistrare
video difuzatã de agenþia
Amaq. “Unul dintre soldaþii
Califatului a reuºit sã
introducã un dispozitiv
exploziv la o reuniune a
cruciaþilor desfãºuratã în
oraºul Manchester”, preci-
zeazã reþeaua islamistã.
Organizaþia fundamentalis-
tã nu a oferit detalii despre
autorul atacului, lucru care
sugereazã cã acesta era un
simpatizant, nu membru, ºi
cã atentatul nu a fost
coordonat direct.

Liderii de la nivel mondial au
fãcut declaraþii cu privire la explo-
zia de la Manchester Arena, în
urma cãreia 22 de persoane ºi-au
pierdut viaþa, iar cel puþin 59 au
fost rãnite. Jean-Claude Juncker,
preºedintele Comisiei Europene a
transmis un mesaj de solidaritate
cãtre poporul britanic. “Cu mare
tristeþe ºi ºoc profund am aflat de
atacul brutal care a avut loc în
Manchester. Mi se rupe inima când
mã gândesc cã, încã o datã, tero-
rismul a reuºit sã instaleze fricã
acolo unde ar trebui sã existe bu-

Atac terorist pe Manchester Arena,Atac terorist pe Manchester Arena,Atac terorist pe Manchester Arena,Atac terorist pe Manchester Arena,Atac terorist pe Manchester Arena,
la finalul unui concert: Copii,la finalul unui concert: Copii,la finalul unui concert: Copii,la finalul unui concert: Copii,la finalul unui concert: Copii,
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roriste sunt atacuri comise cu laºitate asu-
pra oamenilor nevinovaþi. Dar acest aten-
tat iese în evidenþã prin laºitatea îngrozi-
toare ºi dezgustãtoare, prin faptul cã a vi-
zat copii ºi tineri nevinovaþi, fãrã apãrare”,
a spus Theresa May. Premierul Marii Bri-
tanii a oferit apoi detalii despre situaþia vic-
timelor. “În afara atacatorului, 22 de oa-
meni au murit, iar 59 de au fost rãniþi. Cei
care au fost rãniþi sunt trataþi în opt spitale
din Manchester. Mulþi sunt în stare gravã.
Printre cei rãniþi ºi uciºi se aflã mulþi copii
ºi tineri. Ne luptãm sã înþelegem o minte
denaturatã ºi deformatã, care vede o camerã
plinã de tineri ca o oportunitate pentru un
carnagiu. Trebuie sã încercãm sã prevenim
potenþiale atacuri similare pe viitor, sã con-
fruntãm ºi sã învingem ideologia care alimen-
teazã astfel de violenþe”, a declarat Theresa
May. Premierul britanic a precizat cã “poliþia
ºi serviciile de securitate cred cã acest atac a

fost desfãºurat de cãtre un singur bãrbat, dar
investigheazã dacã nu face parte dintr-un
grup”. Aceasta a mai spus cã va lua ceva timp
pânã va fi stabilit acest lucru, iar “poliþia ºi
serviciile de securitate cred cã au identificat
atentatorul, dar în acest punct al investigaþiei
nu putem furniza numele acestuia”. Theresa
May considerã cã în aceste momente oame-
nii ar trebui sã aminteascã nenumãratele acte
de bunãtate ale cetãþenilor, activitatea promptã
a serviciilor de urgenþã, precum ºi mesajele
de solidaritate de la cei care s-au oferit sã
gãzduiascã victime. “Nivelul de securitate rã-
mâne sever, ceea ce înseamnã cã probabili-
tatea unui nou atac terorist este ridicatã. Vor
urma zile dificile. Ne oferim susþinerea totalã
pentru toþi cei afectaþi. Fiecare dintre noi stã
alãturi de oamenii din Manchester. Teroriºtii
nu vor câºtiga niciodatã, iar stilul nostru de
viaþa se va impune întotdeauna”, a spus pre-
mierul britanic.

Explozia de la Manchester Arena:
Reacþia liderilor de la nivel mondial

curie, sã semene divi-
ziune acolo unde tinerii
ºi familiile lor ar trebui
sã se adune sã sãrbãto-
reascã. Vreau sã îmi
exprim profundele con-
doleanþe premierului
Theresa May ºi tuturor
britanicilor”. “Astãzi je-
lim cu voi. Mâine vom
lucra cot la cot pentru
a lupta împotriva celor
care vor sã ne distrugã
vieþile. Ei ne subesti-
meazã rezistenþa - ºi a
noastrã, ºi a voastrã -

aceste atacuri laºe doar ne vor îm-
puternici angajamentul de a lucra
împreunã pentru a-i învinge pe au-
torii unor astfel de acte diabolice”,
a mai spus preºedintele Comisiei
Europene. Emmanuel Macron, pre-
ºedintele Franþei, a vorbit despre
consternarea ºi groaza simþitã
când a auzit de atac. Acesta ºi-a
exprimat condoleanþele faþã de bri-
tanici ºi le-a promis cã Frnaþa ºi
Marea Britanie vor lucra împreu-
nã pentru a combate terorismul.
De asemenea, acesta a menþionat
cã mai târziu va purta o discuþie

cu Theresa May. Preºedintele Ru-
siei, Vladimir Putin, a trimis un
mesaj de condoleanþe premierului
britanic Theresa May în care con-
damnã atentatul terorist de la Man-
chester. “Condamnãm aceastã cri-
mã cinicã ºi inumanã”, se afirmã în
mesajul liderului rus. !Sperãm ca
cei care au orchestrat (atentatul) nu
vor scãpa nepedepsiþi”, a mai afir-
mat Putin, care a adãugat cã Rusia
este pregãtitã sã intensifice coope-
rarea cu Marea Britanie în dome-
niul combaterii terorismului. ªi pre-
ºedintele american Donald Trump
condamnã dur atacul de la Man-
chester,despre care
spune cã fost comis
de “rataþi malefici”.
Liderul de la Casa
Albã a transmis con-
doleanþe familiilor
victimelor atacului
terorist de la Man-
chester. Au fost uciºi
“foarte mulþi oameni
tineri, frumoºi ºi ino-
cenþi care se bucu-
rau de viaþã”. Aflat
într-o vizitã de stat în
Israel, preºedintele

american a declarat cã “atâtea per-
soane tinere ºi inocente (...) ucise
de niºte rataþi malefici”. “Nu îi voi
numi monºtri pentru cã le va plã-
cea acest termen. Vor considera cã
e un nume grozav”, a completat
Trump. “Teroriºtii ºi extremiºtii ºi
cei care îi ajutã trebuie excluºi din
societatea noastrã pentru totdeau-
na. Aceastã ideologie ticãloasã tre-
buie sã fie distrusã, complet elimi-
natã”, a subliniat liderul american.
“Îi voi numi de acum înainte ra-
taþi pentru cã asta sunt. Sunt ra-
taþi. Sã þineþi minte asta”, a mai
spus Donald Trump.

externeexterneexterneexterneexterne
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RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Cu cele mai bune
intenþii

Se difuzeazã la HBO,
ora 17:15

Cu noul sãu iPhone, un apar-
tament drãguþ dintr-o zonã
comercialã ºi un cont bancar
consistent, lãsat de cãtre soþul
ei rãposat, Marnie Minervini
(Susan Sarandon),  s-a stabilit
în Los Angeles pentru a fi
aproape de fiica sa Lori, o
scenaristã de succes. ªi pen-
tru a o copleºi cu afecþiune
maternã...

Spion pe cont propriu

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 00:45

Dupã ce era cât p-aci sã îºi
dezvãluie identitatea ºi sã fie
omorât într-o misiune secretã în
Nigeria, guvernul Statelor Unite
ale Americii îl "concediazã" pe
spionul Westen. El se trezeºte în
oraºul lui natal Miami, împreunã
cu fosta prietenã, dar abandonat
de toþi oamenii lui de legãturã.
Toate bunurile lui sunt seches-
trate ºi este tot timpul sub supra-
veghere. Încercarea lui de a afla
motivul pentru care a fost "con-
cediat" nu face decât sã determi-
ne guvernul sã îl ameninte...

Hatfields & McCoys

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Mini-seria înfãþiºazã rivalita-
tea dintre douã familii, Hatfield
ºi McCoy, în primii ani de dupã
Rãzboiul Civil din SUA, un
conflict care a durat mai mult
de un secol, cu crime, intrigi ºi
poveºti de dragoste. Filmul
are la bazã întâmplãri reale. Un
membru al familiei McCoy,
care a luptat de partea unio-
niºtilor, este ucis de simpati-
zanþii armatei Confederaþiei,
apropiaþi ai familiei Hatfield...

MIERCURI - 24 mai

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

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 În grãdina Danei (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Interes general (R)
05:00 Memorialul Durerii (R)
05:50 Banii tãi (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Manakia la "Nu sunt faimos, dar
sunt armân"

15:50 Poate nu ºtiai
16:00 Handbal masculin
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Escorta morþii
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Gala Umorului (R)
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

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

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

TVR 2

07:35 Pact matrimonial
09:05 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
10:35 Prima recoltã
12:10 Houston, avem o

problemã!
13:35 Ajunul Craciunului
15:00 Cursa
17:15 Cu cele mai bune intenþii
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Vrãjitorul minciunilor
22:15 Cei rãmaºi
23:15 Twin Peaks
01:15 Cãminul ororilor

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEL: Ajax

Amsterdam- Manchester United
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Apropo Tv (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
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)
05:15 Ce se întâmplã doctore ?
05:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Lacul lebedelor 3 (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Jocurile seducþiei (R)
14:30 La bloc
16:45 Sunetul muzicii
20:30 Furia
22:30 Hatfields & McCoys
00:45 Furia (R)
02:45 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
2002, România, Comedie
06:45 Salomeea (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 ZaZaSing

23:30 Xtra Night Show

01:00 Am ceva sã-þi spun

03:15 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 Veronica (R)

1972, România, Familie, Muzical

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Veronica se întoarce

1973, România, Muzical

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Cronica cârcotaºilor

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Cronica cârcotaºilor (R)

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

05:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
19:30 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
23:00 (AP) FIGHT NIGHT,

“Bãtaie ca-n Las Vegas!”
(EXPLOZIV)

00:00 Fotbal Uefa Europa
League Finala: Ajax – Manchester
United (EVENIMENT)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 24 mai - max: 25°C - min: 12°C

$
1 EURO ........................... 4,5583 ............. 45583
1 lirã sterlinã................................5,2615....................52615

1 dolar SUA.......................4,0489........40489
1 g AUR (preþ în lei)........164,1881.....1641881

Cursul pieþei valutare din 24 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA



JOI - 25 mai

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

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Soþie de rezervã
1994, SUA, Dramã
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

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

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

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 Soþie de rezervã (R)
1994, SUA, Dramã
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

07:30 Cursa
09:45 Cu cele mai bune intenþii
11:30 Vrãjitorul minciunilor
13:45 Izvorul tinereþii
15:00 Afacerea Est
16:25 Familia Savage
18:20 Îndrãzneºte sã visezi
20:00 O fatã în râu: Preþul iertãrii
20:45 Fraþii Dassler
23:45 O rãscumpãrare de un

miliard
01:35 Camera de camin
02:55 In labirintul unui grizzly
04:25 Hitman: Agent 47
06:00 Rodencia ºi dintele prinþesei

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
2017, România, Comedie
22:30 În SEXcursie
2008, SUA, Comedie
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ

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

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Sunetul muzicii (R)
16:15 La bloc
18:30 Turbo: A Power Rangers

Movie
20:30 In spatele liniilor inamice
22:45 Hatfields & McCoys
00:45 In spatele liniilor inamice

(R)
02:45 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
06:15 Pregãteºte-te, cã vine!

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Best Factor
23:00 Xtra Night Show
01:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
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 Veronica se întoarce (R)
1973, România, Muzical
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

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

bine (R)
16:00 Dumbrava minunatã
1980, România, Fantastic,

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

bine
20:30 Echipa de elitã
2016, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Un uriaº cu inima mare

(R)
2010, SUA, Comedie, Dramã
02:30 Mama mea gãte?te 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)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Special Cupa României

semifinala Voluntari - Craiova
20:30 Fotbal Cupa României

semifinala Voluntari - Craiova
22:30 Special Cupa României

semifinala Voluntari - Craiova
23:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat, ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO

VINERI - 26 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
22:00 Provocãri, decizii, efecte
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Abel în America
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jandarmul ºi jandarmeri-

þele
1982, Franþa, Comedie, Crimã
22:00 Gala Umorului
23:10 Sânge si vin
1996, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
00:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Cap compas (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:15 Jandarmul ºi jandarmeri-

þele (R)
1982, Franþa, Comedie, Crimã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Cartea iubirii
09:20 Tamara Echelon
09:55 Familia Savage
11:50 Îndrãzneºte sã visezi
13:30 Ziua Independenþei:

Renaºterea
15:30 Toþi oamenii regelui
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Cartea iubirii
20:00 Quarry
21:00 Sã furi de la un hoþ
22:40 Hitman: Agent 47
00:15 Zoolander no. 2
01:55 Dosarele X: Vreau sa

cred
03:45 Sã furi de la un ho?
05:25 Filme ºi vedete
06:00 Jesse Stone: pierdut în

Paradise

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
00:00 Atacul
2011, Marea Britanie, Acþiune,

SF
01:45 Ce spun românii (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Lacul lebedelor 3 (R)
13:30 Salomeea (R)
15:45 La bloc
18:00 Votul Decisiv
20:30 Somnambul
22:30 Hatfields & McCoys
00:30 Somnambul (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Hulk uriaºul

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF

23:30 iUmor (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 Marele jaf

2011, SUA, Comedie, Crimã

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Dumbrava minunatã (R)

1980, România, Fantastic,

Muzical

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 B.D. în alertã

1971, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Asfalt Tango

1995, SUA, Comedie

22:30 Dosarele DNA

23:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:30 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

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

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

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

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

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

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

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night (EXPLOZIV)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Administra-

torul S.C.BRAZILIAN MARMURA
ªI GRANIT IMPEX SRL  cu se-
diul în Craiova, str. Calea Severi-
nului, nr.42, având, J16/1154/
2009, C.U.I. 25993031,convoacã
Adunarea Generalã a Asociaþilor,
în data de 08.06.2017, orele 11:00
la sediul social al societãþii. OR-
DINEA DE ZI: 1. Prezentarea Ra-
portului Administratorului pri-
vind activitatea desfãºuratã în
anul 2016. 2. Prezentarea Situa-
þiei financiare aferente exerciþiu-
lui financiar al anului 2016. 3.
Descãrcarea de gestiune a admi-
nistratorului societãþii pentru
exercitiul financiar al anului 2016.

S.C. BLUE BAY S.R.L. cu se-
diul în Craiova, str. Ion Þucules-
cu, nr. 18, bl. V9, sc. 1, et. 8, ap.
101 anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „CONSTRUIRE
2 HALE (C1- P+E parþial, C2- P)
PENTRU DEPOZITARE ªI BI-
ROURI, PUÞ FORAT, BAZIN
ETANª VIDANJABIL ªI IMPREJ-
MUIRE TEREN”  propus a fi am-
plasat în Comuna Gherceºti, sat
Gherceºti, T40, P1,2,3, lot 1- 1/2A,
jud. Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele luni pânã joi, între
orele 8:00-16:00 ºi vineri între ore-
le 8:00-14:00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419 035, e-
mail office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

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

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;

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

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

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.

Comuna ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a Avizului de
gospodarire a apelor la Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Jiu,
Craiova pentru proiectul “Ex-
tindere infrastructurã de apã ºi
Construcþie infrastructurã de
apã uzatã în comuna ªimnicu
de Sus”, propus a fi amplasat
în comuna ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj.

NICOLA Marius Anton
anunþã publicul interesat  asu-
pra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire Resta-
urant Parter, Piscinã, Împrej-
muire teren ºi Puþ Forat”, pro-
pus a fi amplasat în Oraº Fi-
liaºi, bdul. Racoþeanu, nr. 210,
judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de L-V, între orele 9.00-
14.00 ºi la sediul titularului din
comuna Pieleºti, str. Magnolia,
nr. 10. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 24 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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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF - 2,6 nou - nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, te-
levizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric
- 100 lei, bicicletã co-
pii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spã-
lat Alba-Lux - 100 lei, ex-
presor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Colectivul Facultãþii
de ªtiinþe Sociale
este alãturi de cole-
gul Gabriel Pricinã,
în aceste momente
triste, pricinuite de
pierderea tatãlui.
Sincere condolean-
þe! Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniº-
te ºi pace!
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Play-out, etapa a XI-a
Meciurile Gaz Metan – Concordia ºi ACS Poli – Pandurii

s-au jucat asearã.
ASA - FC Voluntari, mâine, ora 18

FC Botoºani - CSMP Iaºi, mâine, ora 20.30

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

Finala Europa League de anul
acesta este organizatã de capi-
tala Suediei, Stockholm, pe „Fri-
ends Arena”, însã sãrbãtoarea a
fost afectatã deja de atacul cu
bombã de luni seara, de la Man-
chester. Prima surprizã a finalei
este absenþa unei echipe din Spa-
nia în ultimul act, iar a doua este
absenþa Sevillei. Andaluzii au
câºtigat ultimele 3 ediþii ale com-
petiþiei ºi au nu mai puþin de 5
trofee Europa League în ultimul
deceniu. Ajax Amsterdam ºi Man-
chester United au ajuns anul
acesta în finalã. Douã cluburi
uriaºe, dar douã echipe diferite
din punct de vedere al construc-
þiei, al obiectivelor, al bugetului.
Englezii l-au adus pe Mourinho
pentru a le reda anvergura din
epoca Ferguson. I-au dat buget
nelimitat, care a culminat cu
suta de milioane cheltuitã pe
Paul Pogba, dar atât mijlocaºul
francez, cât ºi antrenorul portu-
ghez au dezamãgit .  Finala
Champions League este ultima ºi
marea ºansã a lui Jose Mourin-
ho de a se califica în sezonul
urmãtor al Champions League.
Cândva, pe infatuatul lusitan nu-
l preocupa a doua competiþie
continentalã (deºi a câºtigat-o în
2003 cu Porto), declarând cã
este una „pentru sãraci”, iar
acum se agaþã de ea ca unica
ºansã de a se afla printre granzi
în toamnã. Locul în Champions
League oferit câºtigãtoarei Eu-
ropa League a devenit o atracþie
pentru cluburile mari, care-ºi
rateazã obiectivele în competi-

Echipa naþionalã de handbal fe-
minin a României va susþine în 9
iunie (Oradea) ºi 13 iunie (Sto-
ckerau, Viena) douã meciuri cu
Austria pentru calificarea la Cam-
pionatul Mondial din Germania,
programat în luna decembrie. Na-
þionala se va reuni în 28 mai, la
Oradea, iar Ambros Martin ºi Ho-
raþiu Paºca au anuþat lotul con-
vocat pentru aceastã acþiune.
Printre tricolorile revine Valentina
Ardean Elisei, refãcutã dupã ac-
cidentarea din toamna trecutã, ea
fiind una dintre cele douã jucã-

toare de la SCM Craiova, alãturi
de portarul Yulia Dumanska. Gol-
gheterul Ligii Naþionale, Cristina
Zamfir, nu este în lot, deoarece
se va cãsãtori în perioada urmã-
toare. Pentru acþiunea ”Austria”,
staff-ul tehnic a convocat 18
handbaliste: Portari: Denisa Dedu
(Corona Braºov), Yulia Dumanska
(SCM Craiova); Extreme stânga:
Valentina Ardean (SCM Craiova),
Nicoleta Dincã (Corona Braºov);
Interi stânga: Cristina Neagu (Bu-
ducnost), Gabriela Perianu (Du-
nãrea Brãila), Bianca Bazaliu

(CSM Bucureºti); Centri: Cristina
Laslo (U Cluj), Andreea Pricopi
(Corona Braºov), Mãdãlina Zam-
firescu (Dunãrea Brãila). Interi
dreapa: Ana Maria Dragut (HC
Zalãu), Laura Popa (Dinamo),
Gabiella Szucs (Dunãrea Brãila)

Extreme dreapta: Aneta Udriº-
toiu (Dunãrea Brãila), Laura Chi-
per (Corona Braºov)

Pivoþi: Crina Pintea (Thurin-
ger), Cyntia Tomescu (CSM Ro-
man), Timea Tãtar (Dunãrea
Brãila) sau Florentina Craiu
(CSM Rm. Vâlcea).

Dumanska ºi Ardean, în lotul RomânieiDumanska ºi Ardean, în lotul RomânieiDumanska ºi Ardean, în lotul RomânieiDumanska ºi Ardean, în lotul RomânieiDumanska ºi Ardean, în lotul României
pentru barajul cu Austriapentru barajul cu Austriapentru barajul cu Austriapentru barajul cu Austriapentru barajul cu Austria

Stockholm, „Friends Arena”, astãzi, ora 21.45 (în direct la Sport.ro,
Dolcesport 1)

Manchester United: Romero – Valencia, Smalling, Blind, Darmian –
Fellaini, Herrera, Pogba – Mkhytarian, Lingaard, Rushford. Antrenor:
Jose Mourinho.

Ajax Amsterdam: Onana – Veltman, Sanchez, Tete, Riedewald –
Zyiech, Schone, Klaasen – Traore, Younes, Dolberg. Antrenor: Peter
Bosz.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Finala Europa League
Manchester United – Ajax Amsterdam

Manchester United ºi Ajax Amserdam disputã finala
Europa League, în seara aceasta, la Stockholm

þiile interne. ªi totuºi, acesta ar
putea fi al treilea trofeu pentru
„Mou” la United, dupã Cupa Li-
gii ºi Supercupa Angliei. Man-
chester United a câºtigat grupa
din care au mai fãcut parte Fey-
enoord, Fenerbahce ºi Zorya
Lugansk, apoi a eliminat, pe rând:
St. Etienne, Rostov, Anderlecht
ºi Celta Vigo.

De partea cealaltã, olandezii
mizeazã pe o nouã generaþie de
puºti-minune, care sã o egaleze
pe cea a lui Kluivert, Seedorf,
Davids, fraþii de Boer ºi Kanu.
În „laboratorul” batavilor, unde
asudã ºi românul George Ogã-
raru, antrenor al echipei a doua,
au apãrut tineri, în frunte cu
danezul Dolberg, care l-au fã-
cut repede uitat pe Milik, ple-
cat la Napoli în vara trecutã.
Olandezii au pierdut play-off-ul
Ligii Campionilor în faþa ruºi-
lor de la Rostov. Apoi au câºti-
gat o grupã de Europa League
cu Celta Vigo, Standard Liege
ºi Panathinaikos, iar în faza eli-
minatorie au trecut de: Legia
Varºovia ,  FC Copenhaga,
Schalke 04 ºi Lyon.

Golgeterii ediþiei actuale a Eu-
ropa League sunt Edin Dzeko
(AS Roma) ºi Giuliano (Zenit),
ambii cu câte 8 goluri, dar aceº-
tia pot fi depãºiþi de Kasper Dol-
berg, de la Ajax Amsterdam,
care a marcat 6 goluri, respec-
tiv Mkhtarian, de la Manches-
ter United, cu 5 goluri.

UEFA a anunþat, în urma aten-
tatului care a avut loc la con-
certul Arianei Grande, la Man-

chester Arena, cã nu existã in-
formaþii care sã sugereze cã fi-
nala Europa League, dintre Ajax
ºi Manchester United, ar putea
fi þinta unor atacuri, iar meciul
se va juca aºa cum a fost pro-
gramat iniþial. „UEFA este în sta-
re de ºoc dupã atacul care a avut
loc la Manchester. Gândurile
noastre sunt alãturi de victime
ºi familiile celor afectaþi. În pre-
zent, nu existã informaþii care sã
sugereze cã vreuna dintre acti-
vitãþile UEFA Europa League de
la Stockholm ar fi þinta unor ata-
curi. UEFA a colaborat îndea-
proape, timp de mai multe luni,
cu autoritãþile suedeze ºi cu Fe-
deraþia Suedezã de Fotbal, iar
riscul terorismului a fost luat în
considerare încã de la început”
a anunþat UEFA, solicitându-le
fanilor sã ajungã la stadion cât

mai devreme, înaintea finalei Eu-
ropa League.
Câºtigãtoarele all-time ale
Europa League (Cupa UEFA):

1972: Tottenham Hotspur;
1973: FC Liverpool; 1974: Fe-
yenoord Rotterdam; 1975: Bo-
russia Monchengladbach; 1976:
FC Liverpool; 1977: Juventus
Torino; 1978: PSV Eindhoven;
1979: Borussia Monchenglad-
bach; 1980: Eintracht Frank-
fur t ;  1981:  Ipswich Town;
1982: IFK Goteborg; 1983: An-
derlecht Bruxelles; 1984: Tot-
tenham Hotspur; 1985: Real
Madrid; 1986: Real Madrid;
1987: IFK Goteborg; 1988: Ba-
yer 04 Leverkusen; 1989: AC

Napoli; 1990: Juventus Torino;
1991: Internazionale Milano;
1992: Ajax Amsterdam; 1993:
Juventus Torino; 1994: Interna-
zionale Milano; 1995: AC Par-
ma; 1996: Bayern Munchen;
1997: Schalke 04; 1998: Inter-
nazionale Milano; 1999: AC Par-
ma; 2000: Galatasaray Istanbul;
2001: FC Liverpool; 2002: Fe-
yenoord Rotterdam; 2003: FC
Porto; 2004: Valencia; 2005:
ÞSKA Moscova; 2006: FC Se-
villa; 2007: FC Sevilla; 2008:
Zenit Sankt Petersburg; 2009:
ªahtior Doneþk; 2010: Atletico
Madrid; 2011: FC Porto; 2012:
Atletico Madrid; 2013: Chelsea
Londra; 2014: FC Sevilla; 2015:
FC Sevilla; 2016: FC Sevilla.
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