
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVII,  Nr. 8357sâmbãtã, 27 mai 2017  16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  Mã întreb,  Popescule ,
“Viitorul” nostru, va fi  în
Spania sau în Italia?

Luna viitoare, noul spital municipal, construit pe scheletul de
lângã Boli Infecþioase, va fi predat de constructor Primãriei Cra-
iova. Ieri, ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, ºi ministrul Muncii
ºi Justiþiei Sociale, Lia Olguþa Vasilescu, cea care a iniþiat lucrã-
rile pe mandatul de primar, au vizitat împreunã noile saloane ºi
au cãzut de acord cã lucrarea îndeplineºte cerinþele în domeniu
ºi va putea fi inauguratã în urmãtoarea perioadã. O veste bunã, datã de minis-
trul Sãnãtãþii, este ºi redeschiderea Secþiei de Terapie Intensivã a Spitalului
de Boli Infecþioase, care nu mai funcþiona de ani buni.
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În cadrul acþiunii „Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”,
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Sebastian Ghiþã a fost eliberat
din arest în Serbia.
Fostul parlamentar a plãtit
o cauþiune de 200.000 de euro

Fostul parlamentar Sebastian
Ghiþã a fost eliberat în Serbia, nea-
vând însã voie sã pãrãseascã Bel-
gradul, potrivit unui comunicat de
presã al instanþei. Sebastian Ghiþã
a fost eliberat pe cauþiune, decizia
fiind luatã cu acordul procurorilor,
care au acceptat stabilirea unei
cauþiuni în valoare de 200.000 de
euro. Dupã ce avocatul apãrãrii a
plãtit cauþiunea la Banca Naþionalã
a Serbiei, judecãtorul a dispus re-
vocarea mãsurii arestului ºi elibe-
rarea lui Sebastian Ghiþã. Fostul
parlamentar are obligaþia de a rã-
mâne în “rezidenþã temporarã - te-
ritoriul oraºului Belgrad “ ºi de a
se prezenta la o secþie de poliþie de
douã ori pe lunã.

Paºaportul lui Ghiþã a fost con-
fiscat de instanþã. În cazul în care
Sebastian Ghiþã pãrãseºte reziden-
þa fãrã aprobarea instanþei, atunci
magistraþii vor confisca, fãrã con-
simþãmântul acestuia, cauþiunea
depusã pentru eliberare. Fostul
parlamentar a fost prins în Belgrad,
pe 13 aprilie. Potrivit unor surse
apropiate anchetei, reþinerea lui
Sebastian Ghiþã s-a fãcut la ora
23.45, acesta fiind pe o stradã din
Belgrad, alãturi de fratele sãu. La
legitimare, Ghiþã a prezentat un act
de identitate ºi un permis sloven,
în timp ce fratele sãu le-a dat poli-
þiºtilor actele reale.

În România, fostul parlamentar
a fost vãzut ultima oarã în noaptea
dinspre 19 spre 20 decembrie
2016, când pleca de la un eveni-
ment organizat de SRI. Acolo a
participat în calitatea sa de mem-
bru al comisiei parlamentare de
control, moment în care poliþiºtii
care îl filau, la cererea procurori-
lor, l-au pierdut. Potrivit unor sur-
se, Ghiþã conducea pe DN1 cu
peste 200 km/h, iar la un moment
dat un alt autoturism i-ar fi blocat
pe poliþiºti. Ulterior, maºina lui
Ghiþã a fost gãsitã la locuinþa sa,
astfel cã poliþiºtii au crezut cã doar-
me. Pe numele fostului deputat au
fost emise pânã acum mandate de
arestare preventivã în lipsã, în douã
dosare ale DNA. Ministrul Sãnãtãþii, Florin Bo-

dog, a declarat, ieri, la Craiova,
unde s-a înregistrat încã un caz de
deces din cauza rujeolei, cã vacci-
narea este singurul mod prin care
se poate preveni îmbolnãvirea, iar
o lege în acest sens va intra în dez-
batere în Parlament, transmite co-
respondentul MEDIAFAX.

Ministrul Sãnãtãþii a declarat, la
Craiova, unde un copil a murit la
Spitalul de Urgenþã din oraº din
cauza complicaþiilor date de rujeo-
lã, cã vaccinarea este singurul mod
în care îmbolnãvirea poate fi pre-
venitã, iar legea vaccinãrii va intra
în dezbaterea Parlamentului.

„Vaccinarea este singurul mod
prin care se poate preveni boala.
În þarã se desfãºoarã o campanie
de informare. Legea vaccinãrii va
intra în dezbaterea Parlamentului.
Sunt foarte mulþi pãrinþi care îºi
manifestã îngrijorarea cu privire la
faptul cã în colectivitãþile în care
merg copiii lor ar putea sã aparã
copii nevaccinaþi care sã punã în
pericol viaþa ºi sãnãtatea copiilor
lor”, a spus ministrul Florin Bo-
dog. Acesta a precizat cã 110.000
de doze de vaccin ROR au fost
distribuite în þarã, iar acum minis-
terul este în curs de a achiziþiona o
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Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, joi, cã reuniunea NATO de
la Bruxelles a contribuit la „asigu-
rarea unei apãrãri solide a Româ-
niei ºi la un rol vizibil al þãrii noas-
tre”. ªeful statului a discutat pen-
tru prima datã cu Donald Trump ºi
cu Emmanuel Macron. „Dupã dis-
cuþiile de astãzi, NATO rãmâne ace-
eaºi organizaþie relevantã, puterni-
cã ºi mai ales unitã. Am salutat la
reuniune reiterarea fermã de cãtre
preºedintele Trump a angajamen-
tului SUA pentru alianþã, pentru apã-
rarea colectivã ºi consolidarea flan-
cului estic, inclusiv prin foarte re-
centa propunere de creºtere a fi-
nanþãrii iniþiativei de reasigurare
europeanã în 2018 de la 3,4 miliar-
de, cât a fost pânã acum, la 4,8
miliarde de dolari”, a declarat pre-
ºedintele Klaus Iohannis.

ªeful statului a prezentat, în faþa
aliaþilor NATO, planul României în
ceea ce priveºte alocarea a doi la
sutã din PIB pentru apãrare, subli-
niind faptul cã modul în care vor
fi cheltuiþi banii va fi stabilit de
guvern. „Am subliniat importanþa
unei relaþii transatlantice solide, în
sprijinul acesteia, o decizie impor-
tantã a statelor membre a privit
împãrþirea mai judicioasã a respon-
sabilitãþilor prin stimularea creºte-
rii bugetului pentru apãrare al fie-
cãrui aliat. Faptul cã România a
alocat deja doi la sutã din PIB la
apãrare este foarte apreciat de alia-
þii noºtri, însã este esenþialã chel-
tuirea acestor sume potrivit sco-
pului lor, ceea ce depinde de gu-

vern”, a mai spus Iohannis.
În cadrul reuniunii a fost adop-

tat un document prin care va fi
monitorizat, pe baza unor rapor-
tãri anuale, modul în care fiecare
stat face paºi în atingerea obiecti-
vului de alocare a douã procente
din PIB pentru apãrare. 20 la sutã
din bani ar urma sã fie alocaþi pen-
tru investiþii ºi cercetare. „În mod
concret, astãzi s-a decis dezvolta-
rea unor planuri naþionale pe trei
componente pentru fiecare þarã în
parte, care vor permite, pe baza
unor raportãri anuale, o monitori-
zare riguroasã a paºilor fiecãrui stat
membru pentru atingerea acestui
obiectiv. Angajamente de creºtere
a alocãrilor pentru apãrare, pentru
atingerea þintei de doi la sutã din
PIB, din care cel puþin 20 la sutã
pentru investiþii ºi cercetare-dez-
voltare, angajamente de investiþii în
capabilitãþi moderne pentru înde-
plinirea þintelor asumate la nivelul
NATO ºi angajamente privind con-
tribuþiile naþionale la operaþii, misi-
uni, precum ºi alte activitãþi. Un
document aliat a fost adoptat as-
tãzi în plen pe acest subiect”, a
precizat preºedintele.

Totodatã, în cadrul discuþiilor,
s-a convenit asupra faptului cã
NATO ar trebui sã fie ”mai activã”
în combaterea terorismului. Pre-
ºedintele Klaus Iohannis a subliniat
în faþa aliaþilor faptul cã militarii
români joacã un rol important în
Afganistan, unde ”suntem al pa-
trulea contributor aliat”.

„Aliaþii au convenit cã NATO tre-

buie sã fie mai activã în combaterea
terorismului. Am subliniat contribu-
þia României în Afganistan, unde
suntem al patrulea contributor aliat.
Am susþinut ferm creºterea rolului
NATO în combaterea terorismului”,
a conchis preºedintele.

De asemenea, aliaþii au stabilit
cã este nevoie de o abordare clarã
ºi unitarã în relaþia cu Rusia ºi cã
alianþa continuã sã se bazeze pe
descurajare ºi apãrare puternice,
precum ºi pe disponibilitatea dia-
logului. Totodatã, s-a discutat ºi
despre organizarea Summitului
NATO din 2018.

Reuniunea de joi a reprezentat ºi
un prilej pentru preºedintele Klaus
Iohannis sã schimbe câteva cuvin-
te cu preºedintele SUA Donald
Trump ºi cu preºedintele Franþei
Emmanuel Macron. ªeful statului
i-a asigurat de susþinere din partea
României a parteneritelor strategi-
ce. „Din punct de vedere politic,

reuniunea de azi a fost prima întâl-
nire la nivel înalt al alianþei la care
au participat noul preºedinte al Sta-
telor unite ale Americii ºi noul pre-
ºedinte al Franþei. Le-am adresat un
bun venit cãlduros la NATO ºi i-am
asigurat de tot sprijinul meu ºi al
României, care are parteneriate stra-
tegice solide cu ambele þãri”, a mai
spus preºedintele.

În marja reuniunii, Klaus Iohan-
nis a avut o întâlnire bilateralã cu
preºedintele Poloniei Andrzej
Duda. „Sunt convins cã aceastã
Reuniune a contribuit la asigura-
rea unei apãrãri solide a României
ºi la un rol vizibil al þãrii noastre în
asigurarea securitãþii regiunii noas-
tre ºi a spaþiului euro-atlantic.Din
punctul nostru de vedere, a fost o
reuniune reuºitã. (...) În conclu-
zie, pot sã spun cã la aceastã Reu-
niune, ºi la aceastã Reuniune, Ro-
mânia ºi-a atins obiectivele”, a con-
chis preºedintele.

Guvernul începe demersurileGuvernul începe demersurileGuvernul începe demersurileGuvernul începe demersurileGuvernul începe demersurile
pentru elaborarea Legii internshipului

Guvernul va iniþia consultãri cu
instituþiile publice ºi private, cele
de învãþãmânt ºi ONG-uri, pentru
elaborarea unui proiect de lege care
sã reglementeze programele de tip
internship ºi relaþia dintre interni
ºi organizaþia-gazdã, printr-un nou
tip de contract, cel de internship.

„Guvernul a aprobat un Memo-
randum prin care se dã startul de-
mersurilor pentru elaborarea Legii
internship-ului, este o lege cerutã
ºi de mediul de afaceri, dar ºi de
tinerii care îºi doresc sã aibã astfel
de experienþe, adicã sã vadã ce în-
seamnã un loc de muncã sau altul,
ce cere un angajator sau altul în
mod direct. Mãsura adoptatã vizea-
zã în fapt eliminarea posibilelor con-
fuzii între raportul de muncã pro-
priu-zis ºi acest raport de tip inter-
nship. E vorba în speþã de iniþierea
unor consultãri. Guvernul va iniþia
consultãri cu instituþiile publice ºi
private, cu instituþii de învãþãmânt,
cu ONG-uri pentru elaborarea
acestui poiect de lege”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Executivu-
lui, Alina Petrescu.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã, mãsura vizeazã ”eliminarea con-
fuziilor dintre raportul de internship
ºi raportul de muncã, astfel încât
internship-ul sã nu devinã o for-
mã mascatã de angajare”.

Conform documentului, viitoa-
rele consultãri organizate de Exe-
cutiv pe tema internshipului urmã-
resc sã preîntâmpine nevoile, aº-
teptãrile ºi exigenþele tuturor pãrþi-
lor implicate în organizarea stagii-
lor profesionale de tip internship,
respectiv instituþii ale administra-
þiei publice centrale, mediul privat,
mediul academic, organizaþii de ti-
neret ºi de voluntariat.

„Piaþa programelor de inter-
nship a cunoscut o ascensiune re-
marcabilã în România, în ultimii
cinci ani. În anul 2013, Executi-
vul a iniþiat Programul Oficial de
Internship al Guvernului României,
aflat anul acesta la a cincea ediþie,
care oferã tinerilor oportunitatea
de familiarizare cu metodele de
lucru ale administraþiei publice
centrale. Dincolo de activitatea
zilnicã în cadrul administraþiei
centrale, stagiarii au ocazia sã par-
ticipe la discuþii ºi mese rotunde
în prezenþa unor înalþi oficiali ai
statului român, precum ºi la trai-
ning-uri ºi workshop-uri temati-
ce”, se mai aratã în comunicat.

La ediþia din acest an a Progra-
mului de Internship au fost înre-
gistrate 1670 de candidaturi eligi-
bile pentru cele 100 de locuri dis-
ponibile în cadrul a 52 de instituþii
participante la program.

Ministrul Sãnãtãþii, dupã ce încã un copil
a murit de rujeolã: Vaccinarea e singurul

mod de prevenire a bolii
cantitate de peste 300.000 doze
pentru a asigura necesarul.

O fetiþã de patru luni a murit în
urma complicaþiilor rujeolei, boalã
pe care ar fi luat-o de la mama ei,
o minorã nevaccinatã. Acesta este
al ºaselea deces cauzat de rujeolã
în judeþul Dolj ºi al 27-lea în þarã,
în ultimele luni.

În ceea ce priveºte vaccinul
hexavalent, ministrul Sãnãtãþii a
precizat cã acesta nu a fost achi-
ziþionat la preþuri mai mari. „Pen-
tru hexavalent eu am moºtenit o
procedurã de licitaþie care nu a
primit vizã de control financiar
preventiv ºi atunci a trebuit sã fac
o altã procedurã ºi am fãcut una
de urgenþã. Însã vreau sã preci-
zez faptul cã la procedura de ur-
genþã prin care s-a achiziþionat vac-
cinul hexavalent am menþinut ace-
laºi preþ care s-a obþinut în licita-
þie, nu s-a modificat cu absolut
niciun leu preþul plãtit de minister
pentru acest vaccin. În aceastã
perioadã cumpãrãm vaccin hexa-
valent mai mult datoritã faptului cã
nu exista pânã la momentul acesta
cine sã livreze vaccin pentru he-
patita B ºi atunci s-a modificat
schema ºi se vaccineazã cu hexa-
valent”, a mai spus Bodog.
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A fost iniþiatã de poliþiºtii doljeni,
care au considerat cã un schimb
de experienþã în materie de legisla-
þie rutierã le-ar fi de folos atât lor,
cât ºi conducãtorilor auto, iar acum
acþiunea „Trafic Rutier la Frontiera
Albastrã” a ajuns la a XIV-a misiu-
ne de acest gen. Mai exact, poliþiºti
români din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj – Serviciul
Rutier ºi Poliþia municipiului Cala-
fat, instituþia iniþiatoare a proiectu-
lui, din Bulgaria – Direcþia Regio-
nalã de Poliþie Vidin ºi din Serbia –
Direcþiei Regionalã de Poliþie Zaje-
car, au acþionat în trafic, în echipa-
je mixte, ieri, pe bulevardul Dacia
din Craiova. Au oprit autovehicule,
au verificat documente ºi au apli-
cat sancþiuni dacã a fost cazul. Sco-
pul acestui proiect a fost realizarea
unui schimb de experienþã ºi bune
practici cu privire la controlul în
trafic al autovehiculelor, constata-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova, aflaþi în executarea atribuþiilor de ser-
viciu, au efectuat, ieri, în jurul orei 13.00, semnal regula-
mentar de oprire unui autoturism marca Ford, care circula
pe bulevardul Oltenia din Craiova, însã conducãtorul auto

Urmãrire prin Craiova pentru prinderea unui ºofer fãrã permisUrmãrire prin Craiova pentru prinderea unui ºofer fãrã permisUrmãrire prin Craiova pentru prinderea unui ºofer fãrã permisUrmãrire prin Craiova pentru prinderea unui ºofer fãrã permisUrmãrire prin Craiova pentru prinderea unui ºofer fãrã permis
Un bãrbat de 49 de ani, din Drobeta-Turnu

Severin, a încercat, ieri, sã scape de poliþiºtii
de la Rutierã, care îi fãcuserã semn sã opreascã
maºina, pe bulevardul Oltenia din Craiova.
Oamenii legii l-au urmãrit, l-au blocat în trafic
ºi i-au întocmit dosar penal întrucât nu avea
permis de conducere.

nu s-a conformat ºi ºi-a continuat deplasarea în vitezã, în-
cercând sã scape.

Poliþiºtii rutieri au pornit în urmãrirea autoturismului, pe
mai multe strãzi din municipiu, iar în cartierul craiovean Brazda
lui Novac oamenii legii au reuºit blocarea acestuia în trafic.
Astfel, la volan a fost identificat Andy Ramon Drãguþ, de 49
de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeþul Me-
hedinþi, iar din verificãrile efectuate a rezultat cã acesta nu
poseda permis de conducere valabil pentru nici o categorie
de autovehicule.

„În cauzã a fost întocmit dosar penal sub aspectul comi-
terii infracþiunii de conducere a unui autoturism pe drumu-
rile publice fãrã a poseda permis pentru nici o categorie”,
a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

În cadrul acþiunii „Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”,

Poliþiºti sârbi ºi bulgari împreunã cu cei
ai Serviciului Rutier de la Inspectoratul
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au acþio-
nat, ieri, în echipe mixte, în Craiova, în
cadrul celei de-a XIV-a ediþii a proiectu-
lui „Trafic Rutier la Frontiera Albastrã”.
Poliþiºtii au oprit împreunã autovehicule,
au discutat asemãnãrile ºi deosebirile

cuprinse în legislaþia rutierã din cele trei
state ºi evident cã „bulgãroaicele” nu au
scãpat de verificãrile atente ale poliþiºti-
lor din Vidin. Aceste activitãþi reprezintã
un schimb de experienþã benefic atât pen-
tru poliþiºti, cât ºi pentru conducãtorii auto
care tranziteazã aceste state ºi vor conti-
nua în perioada urmãtoare.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rea încãlcãrii legislaþiei rutiere în vi-
goare ºi luarea mãsurilor legale, tot-
odatã fiind purtate discuþii între po-
liþiºti referitoare la diferenþele legis-
lative din cele trei þãri.

În Bulgaria rãmâi fãrã permis
dacã nu plãteºti amenda

De exemplu, poliþiºtii bulgari au
precizat cã, de la începutul acestui
an, persoanele care nu achitã sanc-
þiunea contravenþionalã în termen
de 30 de zile se aleg cu dreptul de a
conduce autovehicule pe drumuri-
le publice suspendat. O altã dife-
renþã a legislaþiei bulgare în dome-
niul rutier este ºi limita de alcool per-
mis la volan, aceasta fiind de 0,50
mg/l alcool pur în aerul expirat, în
timp ce legislaþia românã prevede
cã dupã o valoare de 0,10 mg/l al-
cool pur în aerul expirat ºoferii sunt
sancþionaþi contravenþional cu
amendã, iar la o valoare de 0,41
mg/l în aerul expirat fapta consti-
tuite infracþiune.

În cadrul acþiunii de
ieri, oamenii legii au avut
în vedere controlul do-

cumentelor conducãtorilor auto ºi
a celor care însoþesc transportu-
rile de mãrfuri, verificarea modu-
lui în care se respectã timpii de
mers ºi de staþionare ºi testarea
cu aparatul etilotest a conducãto-
rilor auto depistaþi în trafic.
„Echipajele mixte constituite din
poliþiºti români, bulgari ºi sârbi
au acþionat pe bulevardul Dacia
din municipiul Craiova, iar în
urma activitãþilor desfãºurate au
fost verificate 45 de autovehicu-

le în trafic, fiind constatate 18
abateri de naturã contravenþio-
nalã pentru sancþionarea cãrora
au fost aplicate amenzi în valoa-
re de peste 5.400 lei. Între aces-
tea au fost o sancþiune pentru lipsã
ITP, 7 sancþiuni pentru neportul
centurii, o amendã pentru condu-
cere sub influenþa alcoolului (un
ºofer din Vâlcea a fost depistat
cu o concentraþie de 0,39 mg/l
alcool pur în aerul expirat), douã
sancþiuni pentru lipsa documen-
telor ºi alte douã amenzi au fost
aplicate pentru lipsa asigurãrii
obligatorii de rãspundere civilã
auto. Totodatã, poliþiºtii au reþi-
nut în vederea suspendãrii un per-
mis de conducere, douã certifica-
te de înmatriculare au fost retra-
se ºi patru seturi de plãcuþe de în-
matriculare, de asemenea, au fost
retrase”, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Acþiunile de acest gen sunt de
o importanþã  deosebitã pentru asi-
gurarea continuitãþii cooperãrii
româno-bulgare-sârbe, conclu-
zionând-se cã deschiderea mani-
festatã din partea conducerii ce-
lor trei instituþii privind participa-
rea la acþiunile comune face do-
vada cã în Poliþie se poate pune
bazã pe o cooperare transfronta-
lierã modernã ºi flexibilã.
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Construcþia noului spital mu-
nicipal, ridicat în totalitate cu
fonduri de la bugetul local, este
acum pe final ºi urmeazã ca, pe
data de 6 iunie, sã fie terminatã
ºi predatã de SC Recon, firma
constructoare. Ministrul Sãnã-
tãþii, Florian Bodog ºi fostul pri-
mar al Craiovei, împreunã cu
ministrul Lia Olguþa Vasilescu,
au efectuat, ieri, o vizitã de lu-
cru pentru a vedea cum au fost
realizate lucrãrile ºi dacã imobi-
lul corespunde din punct de ve-
dere tehnic ºi sanitar.

„Sunt douã motive pentru
care ministrul Sãnãtãþii este as-
tãzi (n.r. – ieri) la Craiova. Pe
de o parte, sã vadã acest spital,
care este aproape de finalizare.
Vorbim de cel mai mare spital
municipal din România, con-
struit dupã Revoluþie. Are o su-
prafaþã desfãºuratã de peste
10.000 de metri pãtraþi, unde
vom muta corpurile de clãdire
de la Spitalul Filantropia. Unul
dintre corpuri l-am pierdut în in-
stanþã, pentru cã a fost revendi-
cat, iar celãlalt era aproape im-
posibil de renovat. La un mo-
ment dat, ne-am dat seama cã
nu putem schimba nici ferestre-
le, ca sã punem termopan, în-
trucât exista riscul sã se prãbu-
ºeascã întreaga clãdire”, a de-
clarat ministrul Lia Olguþa Vasi-
lescu, precizând cã era absolutã
nevoie de un spital municipal
nou la Craiova.

Secþia de Pediatrie,
prezentatã drept model

 Dupã ce a intrat în mai mul-
te saloane, atât în cele noi, cât
ºi în cele recent renovate ale
Secþiei de Pediatrie, ministrul
Sãnãtãþii s-a declarat foarte mul-
þumit de ceea ce a vãzut, lãu-
dând eforturile depuse de auto-
ritãþile locale în domeniul sãnã-
tãþii. „Secþia de Pediatrie de la
Spitalul de Boli Infecþioase din
Craiova este un model pentru
cum trebuie sã arate un spital de
copii”, a apreciat ministrul Bo-
dog. „Vreau sã le transmit cra-
iovenilor cã mã voi asigura, prin

Luna viitoare, noul spital municipal,
construit pe scheletul de lângã Boli In-
fecþioase, va fi predat de constructor
Primãriei Craiova. Ieri, ministrul Sã-
nãtãþii, Florian Bodog, ºi ministrul
Muncii ºi Justiþiei Sociale, Lia Olguþa
Vasilescu, cea care a iniþiat lucrãrile pe
mandatul de primar, au vizitat împreu-

nã noile saloane ºi au cãzut de acord cã
lucrarea îndeplineºte cerinþele în do-
meniu ºi va putea fi inauguratã în ur-
mãtoarea perioadã. O veste bunã, datã
de ministrul Sãnãtãþii, este ºi redeschi-
derea Secþiei de Terapie Intensivã a Spi-
talului de Boli Infecþioase, care nu mai
funcþiona de ani buni.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

intermediul autoritãþii de sãnã-
tate publicã, cu privire la faptul
cã sunt îndeplinite ºi cã vor fi
îndeplinite toate condiþiile de se-
curitate sanitarã, în aºa fel în-
cât actul medical sã se desfãºoa-
re în bune condiþii. Am vorbit cu
medici, cu asistente medicale ºi
am vãzut cã sunt determinaþi.
Sunt medici infecþioniºti dedicaþi

copiilor, este foarte greu sã lu-
crezi cu copiii”, a dat asigurãri
ministrul Sãnãtãþii.

Se redeschide Secþia
de Terapie Intensivã

O veste bunã, anunþatã de mi-
nistrul Florian Bodog, este ace-
ea a redeschiderii Secþiei de Te-
rapie Intensivã a Spitalului de
Boli Infecþioase, nefuncþionalã
de mai mulþi ani din cauza lip-
sei personalului medical. „Am
avut discuþii repetate, atât cu
doamna manager (n.r. – Adina
Turcu), cât ºi cu doamna mi-
nistru, ºi am convenit sã des-
chidã aceastã secþie. Sunt aco-
lo probleme legate de personal,
de numãrul insuficient de ca-
dre medicale, dar deschidem
aceastã secþie ºi nu este vorba
cã nu se poate, problema este
de finanþare”, a continuat minis-
trul Bodog.

Spitalul Regional din Craiova,
mai avansat decât cele

de la Iaºi ºi Cluj
Însã cel mai mare spital al

Craiovei va fi cel regional, in-
trat în lucru pe partea de docu-
mentaþie. Trei astfel de unitãþi
sanitare vor fi construite în Ro-
mânia, cu fonduri europene – la
Craiova, Iaºi ºi Cluj –, însã cel
de la noi este în stadiul cel mai
avansat. „Sunt în Craiova ºi pen-
tru a avea întâlniri cu doamna
ministru al Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean, Ion Prioteasa, ºi pri-
marul, în ceea ce priveºte Spi-
talul Regional. Dupã cum ºtiþi,
la Craiova va fi construit unul
dintre cele trei spitale regionale,
anunþate în programul de guver-

nare. Vreau sã vã spun cã Spi-
talul Regional craiovean este cel
mai avansat din punctul de ve-
dere al actelor. Adicã hotãrârea

de guvern este datã ºi aveþi chiar
ºi certificatul de urbanism. Ce-
lelalte douã spitale, de la Iaºi ºi
Cluj, sunt în fazã de elaborare a
hotãrârii de guvern, încã mai aº-
teptãm documente de la Cluj”, a
menþionat ministrul Sãnãtãþii.
Florian Bodog a mai spus cã se
va lucra în foarte strânsã legã-
turã cu preºedintele Consiliului
Judeþean ºi cu primarul Craio-
vei. „Avem nevoie ca, în mo-
mentul în care demarãm lucrãri-
le, acestea sã meargã cu utilitãþi-
le ºi absolut toate lucrurile pe
care autoritãþile le pot pune la dis-
poziþie. Motiv pentru care vom
coopta, în unitatea de manage-
ment, primarul Craiovei ºi pre-
ºedintele Consiliului Judeþean”.

Autoritãþile locale ºi judeþene,
cooptate în unitatea

de management a proiectului
Fostul primar al Craiovei, mi-

nistrul Olguþa Vasilescu a preci-
zat cã pe agenda vizitei a fost

programatã ºi o întâlnire de lu-
cru cu preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, pe
tema spitalului regional. „Vom
merge la domnul preºedinte al
Consiliului Judeþean, unde ne
vom uita, împreunã cu echipa,
pe toate planºele ca sã ne asigu-
rãm cã suntem în linie dreaptã
ºi tot ceea ce am fãcut pânã
acum este foarte bine. Un spital
regional este mai mult decât ne-
cesar în Craiova. Într-adevãr,
toate unitãþile sanitare, aflate în
subordinea primãriei, le-am re-
novat ºi se prezintã în condiþii
foarte bune. Aºa cum spune ºi
domnul ministru, secþia de co-
pii de la spitalul de Boli Infec-
þioase din Craiova este cea mai
frumoasã din þarã, la ora actua-
lã. Dar în continuare avem ne-
voie, ºi nu numai noi, ci întrea-
ga Oltenie, de un spital regional
pentru cã ºtiþi în ce condiþii se
prezintã Spitalul Judeþean”, a ex-
plicat fostul primar al Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu.
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Cred cã trebuie sã valorificãm
mai bine excelenþa învãþãmântului
craiovean în domeniul tehnologii-
lor moderne. Voi propune, în cali-
tate de primar, crearea unui Con-
siliu Consultativ pentru Inovare ºi
IT – funcþional - care sã ajute pri-
mãria sã transforme Craiova într-
un oraº inteligent.

Din punctul meu de vedere ºi al
echipei ALDE, un oraº modern ºi
inteligent trebuie sã acorde dreptul
cetãþenilor sãi de a vota (inclusiv
online) destinaþia unei pãrþi din bu-
getul local pe care ei îl alimenteazã
cu banii plãtiþi pe taxe ºi impozite.

Susþin ideea alocãrii unor sume
importante din buget (la nivelul câ-
torva milioane de euro) pe care
cetãþenii sã le propunã în vederea
dezvoltãrii ºi modernizãrii oraºu-
lui, pe diverse domenii: parcãri,
spaþii verzi, locuri de joacã, strãzi,
alei ºi trotuare, puncte gospodã-
reºti - deºeuri, spaþii publice, clã-
diri publice, modernizarea de ºcoli
ºi grãdiniþe etc.

Vom dezvolta o aplicaþie inteli-
gentã pentru telefoane mobile ºi
calculator, prin care craiovenii sã
se poatã înscrie pentru a propune
proiecte ºi pentru a evalua proiec-
tele trimise de alti cetãþeni.

Senatorul  Mario  Ovidiu
Oprea, candidatul PNL pentru
Primãria municipiului Craiova
este hotãrât sã înveþe din expe-
rienþa de edil a colegului sãu,
Ilie Bolojan, care a prezentat
ieri, modul în care s-a dezvol-
tat economic Oradea, oraº pe
care îl administreazã de câteva
mandate. „Este un primar care
contribuie alãturi de alþi primari
de succes ai þãrii noastre ºi în
special din Ardeal, la elabora-
rea unui program de dezvoltare
cu care dorim sã venim în faþa
presei ºi sã transmitem cetãþe-
nilor Craiovei în vederea câºti-
gãrii Primãriei, în data de 11
iunie a.c. Am fãcut pentru ela-
borarea acestui program un stu-
diu amãnunþit, mergând în toa-
te zonele oraºului, am fãcut o
legãturã suficient de strânsã cu
cetãþenii astfel încât sã aflãm
principalele probleme ºi sã pu-
tem acþiona în rezolvarea lor. Se
pune problema ca oraºul nos-

La Craiova,
Ilie Bolojan a predat lecþia

administraþiei publice locale
Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea,

a venit, ieri, la Craiova, pentru a-l susþine
pe colegul sãu de partid, senatorul Mario
Ovidiu Oprea, în cursa pentru Primãria Cra-
iova. În acest context, s-au prezent proiec-
tele pe care candidatul liberal le doreºte a le
implementa în urmãtorii ani, proiecte inte-

resante, ce vizeazã reindustrializarea muni-
cipiului, transformarea sa într-un smart city
ºi, nu în ultimul rând, conectarea la reþeaua
de autostrãzi europene ºi legarea municipiu-
lui Craiova de Vest. Aceasta pare a fi solu-
þia perfectã pentru a creºte numãrul locuri-
lor de muncã ºi de a reduce ºomajul.

tru sã se dezvolte în direcþia
care era normal sã se dezvolte
pânã în acest moment ºi anu-
me, sã avem un pol industrial
puternic, aºa cum a fost Craio-
va. De asemenea, un centru
universitar foarte puternic. Nu
întâmplãtor amintesc de aceste
douã direcþii, pentru cã este
nevoie de o legãturã foarte
strânsã între Universitate din
Craiova, corpul profesional, stu-
denþi ºi crearea de noi locuri de
muncã, respectiv realizarea de
investiþii…”, a subliniat senato-
rul Mario Ovidiu Oprea, candi-
datul PNL la Primãria munici-
piului Craiova.
Traficul… o problemã de viitor

Parlamentarul liberal a sem-
nalat ºi faptul cã cetãþenii din
Craiova considerã cã mai sunt
ºi alte probleme,  cum ar fi de
exemplu, traficul rutier, aglo-
meraþia din oraº. De asemenea,
curãþenia oraºului în zonele li-

mitrofe este deficitarã.” În pro-
gramul nostru avem deja câte-
va proiecte cu care am sã vin
în faþa cetãþenilor municipiului
Craiova ºi practic am sã des-
chid Primãria cãtre cetãþeni.
Cetãþeanul  simte nevoia ca
aceastã instituþie sã aibã soluþii
la problemele tuturor ºi nu sã
fie opozantul contribuabililor ºi
aceºtia sã fie trataþi cu superfi-
cialitate. Reindustrializarea Cra-
iovei poate sã fie un obiectiv
care se poate realiza doar printr-
o economie elastic ºi energicã.
Cuvântul investiþii trebuie sã re-
prezinte o parte suficientã din
bugetul Craiovei ºi sã imple-
mentãm ºi noi sistemul smart
city, adicã, sã avem seturi de
mãsuri care sã conducã la acest
deziderat. De asemenea, trebu-
ie sã administrãm oraºul la ve-
dere, sã asigurãm transparenþa
cheltuielilor publice ºi sã redu-
cem birocraþia. Sã transformã
Craiova într-un  eco-city, un

municipiu în care sã nu ne mai
sufocãm, sã reabilitãm termic
clãdirile. Avem nevoie de o flui-
dizare a traficului, construind
parcãri inteligente sau optimi-
zându-le pe cele care le avem
deja…”, a mai completat Mario
Ovidiu Oprea, candidatul PNL la
Primãria municipiului Craiova.

Regulile de dezvoltare
sunt aceleaºi

Ilie Bolojan, edilul municipiu-
lui Oradea, prezent la Craiova a
vorbit despre modernizarea ma-
rilor oraºe. Acesta a spus cã re-
gulile de dezvoltare sunt ace-
leaºi, indiferent cã vorbim de
oraºe din Austria sau oraºe din
partea de vest a României sau
municipii din sudul þãrii. „Aº
vrea sã vorbesc puþin despre
dezvoltarea unui mare oraº,
pentru cã asta este miza dez-
voltãrii României în anii urmã-

tori. România are 20 mari ora-
ºe, care asigurã practic douã
treimi din PIB-ul României ºi
unde sunt concentrate tot ca
atâtea din numãrul locurilor de
muncã din România. Dacã aces-
te mari oraºe merg bine, sunt
dezvoltare bine, înseamnã cã ºi
România va merge bine. Dacã
ele sunt administrate prost,
atunci ele nu mai funcþioneazã
ca niºte oraºe utile pentru zo-
nele limitrofe ºi pentru judeþele
a cãror capital sunt. Aºadar,
este foarte important ca aceste
oraºe sã fie administrate bine,
pentru ca ele sã devinã motoa-
re de dezvoltare. Primãria nu
dezvoltã un oraº, ci doar cre-
eazã condiþii optime pentru ca
firmele ºi oamenii din aceea lo-
calitate sã dezvoltate comunita-
tea respectivã”, a spus prima-
rul din Oradea.

MARGA BULUGEAN

ANIªOARA STÃNCULESCU, Candidat ALDE la Primãria Craiova: la Primãria Craiova: la Primãria Craiova: la Primãria Craiova: la Primãria Craiova:
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Craiovenii vor putea sã îºi facã
o campanie pentru promovarea
unui anumit proiect, în diverse zone
ale oraºului. Primele 5 proiecte din
fiecare domeniu vor fi ierarhizate
ºi supuse din nou unei campanii
publice de mediatizare ºi informa-
re pentru votul final.

În aceastã etapã finalã, toþi cetã-
þenii înscriºi pe platformã vor putea
vota un singur proiect dintre toate
cele existente iar, în ordinea numã-
rului de voturi, proiectele vor fi inclu-
se în planificãrile de buget ale anului
urmãtor, pentru a fi finanþate de Pri-
mãria ºi Consiliul Local Craiova.

Sper sã avem sprijinul specia-
liºtilor din oraº pentru ca astfel de
mãsuri în favoarea cetãþenilor
oraºului sã fie puse în aplicare.

Solicit tuturor candidaþilor sã
susþinã aceastã idee ºi sã se expri-
me public în aceastã campanie
dacã sunt de acord sau nu ca lo-
cuitorii Craiovei sã aibã dreptul de
a alege asupra destinaþiei unei pãrþi
din bugetul local.

Reînnoiesc apelul meu cãtre toþi
competitorii de a discuta proble-
me serioase ale Craiovei în aceas-
tã campanie electoralã. Urez suc-
ces tuturor! Sã câºtige Craiova!

BIROUL DE PRESÃ ALDE DOLJ
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 Au absolvit, în 1957, ºi-au dez-
voltat carierele profesionale, dar nu
au uitat de unde au început ºi vin
oricând, cu plãcere, sã vadã locul
din care au plecat în viaþã. Este
vorba despre cei care, acum 60 de
ani, au absolvit cursurile de la „Ni-
colae Bãlcescu”, actualul Colegiu
Naþional „Carol I”. Se întâlnesc,
ori de câte ori au ocazia, ºi au rã-
mas prieteni. Ieri, cu modestia care
îi caracterizeazã, ºi-au dat întâlni-
re, în apropierea liceului, ale cãrui
cursuri le-au finalizat cu brio, pen-
tru a merge, ca în anii adolescen-
þei, împreunã, în incinta de care îi
leagã atâtea amintiri.

„Eram , în acei ani, tineri ºi fru-
moºi, entuziaºti, ºi am reuºit sã tre-
cem peste greutãþile acelor ani. Erau
ani în care era mai mult respect ºi,
de asemenea, se vedea disciplina.
Dupã absolvirea cursurilor, fiecare
a mers pe drumul sãu, dar am rã-
mas prieteni, de aceea ne întâlnim
cât se poate de des. Pânã când am
împlinit 50 de ani, ne reuneam la
fiecare cinci ani, dar, cu vârsta, ne
întâlnim dupã zece. Astãzi (ieri –
n.r.), dupã reunire, vom merge la
Segarcea ºi vom reveni pentru a lua
masa împreunã, la Craiova”, a pre-
cizat Corneliu Rãdulescu, orga-
nizatorul întâlnirii, cel care, ca in-
giner constructor, a contribuit la
ridicarea Complexului Feroviar din
Craiova (Gara, peroanele etc.), a
lucrat la Porþile de Fier 2, prin ridi-
carea unui pod peste Dunãre etc.

Noutãþi la Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Cu o activitate de peste 100 de ani, înfiinþat în 1870,
Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” din
Craiova îºi onoreazã trecutul, trãieºte în prezent, dar
îºi pregãteºte ºi viitorul. Astfel, anul ºcolar 2017-2018
vine, pentru cei care vor sã urmeze cursurile unitãþii
de învãþãmânt, cu o noutate ºi o continuare în ceea ce
priveºte procesul educaþional.

La Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” sunt în plinã des-
fãºurare probele susþinute de ele-
vii care vor sã urmeze profilul vo-
caþional, dar activitatea merge mai
departe. Astfel, pentru anul ºcolar
2017-2018, manageriatul îºi pre-
gãteºte oferta ºi o  prezintã. „Sun-
tem în al IV-lea an când înfiinþãm
o clasã de a V-a, cu program in-
tensiv de predare a limbii engleze.
Admiterea elevilor în acest seg-
ment educaþional se face pe baza

O noutate este deschiderea pro-
gramului de pregãtire psihopeda-
gogicã ºi metodicã a maiºtrilor in-
structori absolvenþi de ºcoli post-

Promoþia 1957 a Colegiului NaþionalPromoþia 1957 a Colegiului NaþionalPromoþia 1957 a Colegiului NaþionalPromoþia 1957 a Colegiului NaþionalPromoþia 1957 a Colegiului Naþional
„Carol I” s-a reunit dupã 60 de ani„Carol I” s-a reunit dupã 60 de ani„Carol I” s-a reunit dupã 60 de ani„Carol I” s-a reunit dupã 60 de ani„Carol I” s-a reunit dupã 60 de ani

Ieri, Colegiul Naþional „Carol I” ºi-a sãrbãtorit înainta-
ºii. Este vorba despre absolvenþii anului 1957, care s-au
întâlnit, aºa cum fac de obicei, cu termene stabilite împre-
unã, pentru a-ºi aduce aminte de anii de liceu ºi de ceea
cea urmat. Promoþia de atunci a fost ultima cu „zece clase
de liceu”, cu un învãþãmânt de tip sovietic – notare  1-5 –,
cu bunele ºi relele ei. Dupã atâþia ani, au rãmas prieteni
ºi, atunci când au ocazia, se întâlnesc ºi deapãnã amintiri.
Cu toþii au avut cariere impresionante…

Foºtii elevi ºi-au demonstrat
valoarea

Fiecare dintre cei care au fost
prezenþi la întâlnire are propriile
amintiri ºi percepþii, astfel cã
vom reda câteva dintre ele. «Simt
ºi acum acei ani frumoºi. Era pe-
rioada când se striga „Stalin ºi
poporul rus libertate ne-au adus!”
ºi a trebuit sã învãþãm limba rusã,
dar tot  limba francezã am iubit-
o. Am fost uniþi între noi ºi am
trecut mai uºor peste acea pe-
rioadã» – Emilian Stancu pri-
mul ºi ultimul rector „civil” (1997
- 2002) al Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, specia-
list în „Criminalisticã”¸la Univer-
sitatea din Bucureºti.

„Noi, în acei ani, eram cei mai
buni. Dacã mã întrebaþi de amin-
tiri, sunt multe. Aici, m-am îndrã-
gostit prima oarã, dar nu vã spun
mai multe. Aveam profesori foarte
mari, iar de domnul  Gheorghe
Dogaru, de Limba românã, eram
cu toþii îndrãgostiþi. Cel mai exi-
gent ni s-a pãrut domnul Marian
Dumitru, de matematicã, dar de la
el am învãþat foarte multe” – Flo-
rian Petrescu, cel care a luat nota
maximã la admitere ºi apoi, ca pro-
fesor de matematicã, a desfãºurat
o prestigioasã carierã, iar în admi-
nistraþie a fost ani de zile ºef al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Olt.

„Întâlnirea cu foºtii mei colegi
este un motiv de bucurie ºi tot tim-

pul am þinut sã fim aproape. Ne
aducem aminte de copilãrie, ne de-
pãnãm amintiri. Cu toþii am pornit
de aici ºi am rãmas fideli liceului.
Fãceam ºi noi multe boacãne, ca
sã le zic aºa, dar aveam un respect
faþã de profesori ºi faþã de pãrinþi”
– Victor ªtefãnescu, fost director
al SC REUT Craiova (Reparaþii,
Exploatare Utilaje Terasiere), uni-
tatea care asigura asistenþa Tehni-
cã pentru fostul Trust de Construc-
þii ºi Îmbunãtãþiri Funciare.

«ªcoala noastrã a evoluat în
timp, iar rezultatele sunt din ce în
ce mai bune. În acei ani, erau pro-
bleme mari, dar, fiind foarte apro-
piaþi, le-am depãºit. Nu uitaþi cã

veneam dupã câþiva ani de la ter-
minarea celui de-al II-lea Rãzboi
Mondial. Am fost ultima promo-
þie de „zece clase”, numai bãieþi.
Mã bucur sã vãd cã tradiþia mer-
ge mai departe» – prof.  Vasile
Sãseanu, director la „Carol I”
între 1993-2002.
„Am preluat tradiþia ºi vom încerca

sã o ducem mai departe...”
Manifestarea de ieri a fost ca o

punte între trecut ºi viitor, iar pre-
zentul a fost reprezentat de actua-
lul director al Colegiului Naþional
„Carol I”, prof. dr. Cristian An-
gelo Stãiculescu „Suntem onoraþi
sã vã avem alãturi de noi ºi vã mul-

þumesc pentru prezenþa dumnea-
voastrã. Atât colectivul managerial,
cât ºi cadrele didactice ºi elevii vã
sunt îndatoraþi  ºi vã aduc mulþu-
miri pentru ceea ce aþi fãcut. De la
dumneavoastrã am preluat tradiþia
ºi vom încerca sã o ducem mai
departe. Sunteþi repere nu numai
judeþene, dar ºi naþionale. Suntem
atenþi la înaintaºii noºtri ºi încercãm
sã le explicãm tinerilor de azi ºi ce-
lor care vor veni sã aibã grijã de
trecut ºi sã-l onoreze. Aþi plãmãdit,
în 1957, la absolvire, un drum, pe
care noi trebuie sã-l continuãm”, a
menþionat prof. dr. Cristian An-
gelo Stãiculescu, director al Cole-
giului Naþional „Carol I”.

liceale/colegii din învãþãmântul ter-
þiar nonuniversitar/ºcoli de maiºtri
în domeniu ºi a antrenorilor absol-
venþi de liceu, urmat de o ºcoalã
de antrenori, ºcoli postliceale ori
colegii de învãþãmânt terþiar nonu-
niversitar de profil, cu specializa-
rea în ramura de sport respectivã.

„Suntem la început cu acest
proiect ºi urmãrim certificarea
competenþelor psihopedagogice
pentru profesia didacticã. Trebu-
ie depuse mai multe documente,
înscrierea urmând a avea loc în
perioada 1-20 iunie, la secretaria-
tul nostru. Proiectul se va derula
în regim de taxã, pe parcursul a
douã semestre, în vacanþele ºco-
lare ºi în week-end-uri, însumând
214 de ore. Nu am stabilit cuan-
tumul în bani, dar pot spune cã
va fi unul accesibil”, a mai menþi-
onat Vasile Voinescu.

susþinerii ºi promovãrii unui test de
aptitudini de cunoºtinþe de limba
englezã. Pot spunã cã înscrierile
se fac la secretariatul unitãþii noas-
tre, în perioada 29 mai – 12 iunie,
testul fiind susþinut pe 13 iunie, pro-
ba scrisã având loc în intervalul 9:00
– 10:00, iar cea oralã se va desfã-
ºura în aceeaºi zi, de la ora 11:00,
conform planificãrii. Afiºarea rezul-
tatelor va avea loc în aceeaºi zi, iar
contestaþiile se depun la sediul nos-
tru, a doua zi dupã afiºarea rezulta-

telor, între orele 9:00 – 11:00”, a
precizat prof.  Vasile Voinescu,
director al Colegiului Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan”.
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Municipiul Craiova, prin mai
multe unitãþi de învãþãmânt gim-
nazial, a aderat în urmã cu aproa-
pe un deceniu la metode pedago-
gice din curentul „Noi Educaþii”,
cele care au influenþat semnifica-
tiv sistemul educaþional din Euro-
pa Occidentalã. La acest demers a
aplicat ºi ªcoala Gimnazialã „Mi-
hai Viteazul” din Craiova, prin cre-
area claselor cu predare în sistem
Step by Step. În linii mari, la acel
moment s-au pus bazele unei re-
forme de jos în sus, iar viitoarele
reglementãri din materia educaþio-
nalã necesare acestui sistem de
predare au venit sã aducã un plus
de performanþã. În lumina acestor
argumente ar trebui sã fim cu toþii
recunoscãtori tuturor acelor cadre
didactice care au fãcut – unele
dupã o experienþã profesionalã în-
delungatã în metoda tradiþionalã de
predare – trecerea spre un sistem
de împãrtãºire a cunoºtinþelor, cu
totul nou ºi plin de inovaþie. Plas-
tic vorbind, a fost ca un dans nou-
nouþ între doi parteneri, pe de o
parte cadrele didactice, iar pe de
alta, micuþii ºcolari.

Pãrinþii au alternative
pentru educarea copiilor

Dacã actualul sistem de învãþã-
mânt presupune, ca regulã gene-

ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din Craiova, o gazdã reuºitã

„Un deceniu de entuziasm„Un deceniu de entuziasm„Un deceniu de entuziasm„Un deceniu de entuziasm„Un deceniu de entuziasm
în activitatea Step by Step”în activitatea Step by Step”în activitatea Step by Step”în activitatea Step by Step”în activitatea Step by Step”

Sub acest titlu sugestiv, ªcoala Gimna-
zialã „Mihail Viteazul” din Craiova a or-
ganizat întâlnirea de lucru din cadrul par-
teneriatului interjudeþean „Practici de ca-
litate în alternativele educaþionale”. Ma-
nifestarea a fost cu atât mai oportunã cu
cât în aceastã perioadã se aniverseazã un
deceniu de implementare a alternativei
educaþionale Step by Step. Iniþiat de ªcoa-
la Gimnazialã nr. 13 din Râmnicu Vâlcea,
la acest proiect educaþional au aderat mai

multe unitãþi de profil din Oltenia. Totoda-
tã, oaspeþii din Slatina, Drãgãºani, Râm-
nicu Vâlcea au remarcat, ieri, noua înfãþi-
ºare a ªcolii Gimnaziale „Mihail Viteazul”,
unde remodelarea actualã a spaþiilor ex-
terioare a cunoscut o transformare de-a
dreptul fascinantã. Cu fonduri, în cea mai
mare parte, din proiecte educaþionale câº-
tigate de aceastã unitate ºcolarã, dar ºi cu
aportul municipalitãþii craiovene, mereu
receptivã la nevoile din Învãþãmânt.

ralã, o condiþionare la înscrierea
elevilor doar la unitãþi ºcolare pe
raza cãrora se aflã domiciliul aces-
tora, nu acelaºi lucru se mai poate
spune ºi despre libertatea de opþi-
une educaþionalã pe care o au pã-
rinþii. Prin existenþa concomiten-
tã, în cadrul aceleaºi ºcoli, a cel
puþin douã forme alternative de
predare, pãrinþii viitorilor elevi au,
deja, posibilitatea de a face opþi-
uni, ce altãdatã pãreau iluzorii.
ªcoala Gimnazialã „Mihail Vitea-
zul” din Craiova face parte, de
aproape 10 ani, din aceastã cate-
gorie, iar rezultatele obþinute de
elevi nu pot decât sã încurajeze
ambele pãrþi interesate de proce-
sul educaþional – cadrele didactice
ºi pãrinþii – sã menþinã ºi, de ce
nu, sã aducã îmbunãtãþiri noilor
alternative de învãþãmânt.

Ieri, la sediul ªcolii Gimnaziale
„Mihail Viteazul” din Craiova, toc-
mai acest subiect a fost amplu
dezbãtut. Cadrele participante din
partea ªcolii Gimnaziale nr. 13
Râmnicu Vâlcea, Liceul Sanitar
„Antim Ivireanu” din Râmnicu
Vâlcea, Liceul Vocaþional „Nico-
lae Titulescu” din Slatina, ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu” din
Drãgãºani ºi ªcoala Gimnazialã
Waldorf din Râmnicu Vâlcea au
subliniat, în prezentãrile lor, cã

este utilã o colaborare între insti-
tuþiile partenere în vederea stabi-
lirii unei bune comunicãri ºi creº-
terii prestigiului unitãþilor de în-
vãþãmânt prin popularizarea acti-
vitãþilor din cadrul alternativelor
Step by Step ºi Waldorf.

Sã mai precizãm cã, în prezent,
în România sunt asimilate ºase al-
ternative educaþionale: Step by
Step, Waldorf, Pedagogia curati-
vã, Montessori, Freinet, Planul
Jena. Aceste se disting prin câteva
trãsãturi comune: flexibilitate, des-
chidere spre comunicarea ºi cola-
borarea cu toþi partenerii educaþi-
onali, dar, mai ales, cu pãrinþii.
Despre Step by Step ºi Waldorf,
ca alternative acreditate de învãþã-
mânt, mai trebuie spus cã au un
statut oficial, fãcând parte din în-
vãþãmântul naþional de stat. Iar,
dupã cum bine se formula o defi-
niþie, în literatura de specialitate, a
noþiunii de copil: „adevãr diferen-
þiat, unic ºi independent”; se poate
concluziona cã aceste forme alter-
native educaþionale sunt menite sã
menþinã treaz entuziasmul elevilor,
aflaþi într-o permanentã pendulare
între plafonare ºi inovaþie.
Cu o înfãþiºare total schimbatã

Cadrele didactice invitate, ieri,
la sediul ªcolii Gimnaziale „Mihail

Viteazul” din Craiova au putut
aprecia amplul proces de reabili-
tare a infrastructurii exterioare a
acestei unitãþi de învãþãmânt. Fi-
ind rodul unei munci de echipã,
al unui management orientat spre
accesarea de fonduri nerambur-
sabile, ce a presupus – ºi suntem
convinºi cã va presupune – o luptã
contracronometru pentru a câº-
tiga puncte, transformate, ulte-
rior, în sume de bani, atât de ne-
cesare, noul cadru exterior al
acestei ºcoli a impresionat.

„În mai puþin de o sãptãmânã,
tot acest proces complex de rea-
menajare a perimetrului exterior va
fi finalizat. Terenul de sport, dupã
cum vedeþi, este asfaltat. La fel ºi
careul ºcolii. Gazonul s-a prins
deja, are o culoare minunatã, lo-
curile de joacã sunt funcþionale. M-
a surprins foarte plãcut seriozita-
tea constructorului, care a dat do-
vadã de profesionalism, lucrând
pânã la ore târzii. Am primit ºi sfa-
turi concrete, care sã ne ajute în a
realiza lucrãrile pentru un grad de
durabilitate ridicatã. Este o satis-

facþie pentru noi toþi, cadre ºi elevi,
pentru cã ridicãm aceastã unitate
de învãþãmânt la standarde de ame-
najare, pe care le considerãm deo-
sebit de necesare”, ne-a precizat
prof. Alexandrina Maria Nãsta-
se, director al ªcolii Generale „Mi-
hail Viteazul” din Craiova.

Acurateþea cu care echipa con-
structorului pune în aplicare pro-
iectul intitulat „Curtea Banului Mi-
hai”, prin care ºcoala a propus ºi
câºtigat 15.000 de euro pentru
amenajarea spaþiului verde din cur-
tea proprie, în cadrul competiþiei
„Idei în Þara lui Andrei”, lansatã
de OMV PETROM, este salutarã.
Nouã nu ne rãmâne decât sã aº-
teptãm perioada când gazonul, li-
vada cu cei 30 de pomi fructiferi,
patru sere, jardinierele voluminoa-
se, sãlciile, trandafirul pe picior,
lavanda, magnolia, ienupãrul de
Virginia, Thuja smarald sau colum-
na, mestecenii, gardul de Buxus pe
o lungime de 80 ml ºi cu o înãlþi-
me de 30-40 cm vor ajunge la
maturitate ºi vor da mãsura unor
eforturi meritorii.
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GEORGE POPESCU

Am scris nu demult, în aceastã rubricã
despre nevoia re-lecturii operelor care ne-
au marcat, într-un fel ori altul, viaþa. Re-
sortul era acela de a re-descoperi, în alte
contexte existenþiale ºi la alþi parametri de
maturitate, pagini, fragmente, nuanþe care
ne scãpaserã la prima lecturã.

Îl citam atunci pe Dostoievski, cu ro-
manul sãu din tinereþe, „Nopþi albe”, ca
ºi pe Albert Camus, din a cãrui operã aº
prefera acum, mai mult decât celebrele
„Ciuma” ori „Strãinul”, acel relativ lung
monolog al unui judecãtor penitent, care
se aflã în cartea sa intitulatã „Cãderea”.

Nu m-am mirat cã în sprijinul susþine-
rilor mele mi-a sosit un mesaj din Cana-
da, de la un prieten, el însuºi poet ºi uni-
versitar la Departamentul de Italianisti-
cã al Almei Mater din  Montreal, Filippo
Salvatore. În fapt, mesajul sãu se rezu-
ma la un mai vechi articol, de prin anii
70, scris de marele scriitor italian Italo
Calvino, cu titlul semnificativ în sine,
„De ce sã citim clasicii”. Din el preiau
câteva argumente care vin în susþinerea
tezei pe care o propuneam eu însumi cu

Înapoi, la clasici…Înapoi, la clasici…Înapoi, la clasici…Înapoi, la clasici…Înapoi, la clasici…
ceva vreme în urmã.

„Clasice – îºi începe pledoaria autorul
– sunt acele cãrþi despre care trebuie spus
cã le recitesc ºi niciodatã „le citesc”.

Cãci lectura la o vârstã fragedã se do-
vedeºte mai puþin instructivã din cauza
lipsei de rãbdare, a experienþei de viaþã,
iar re-citirea la vârsta maturitãþii condu-
ce la regãsirea acestor constante intrate
în mecanismele noastre interioare cãrora
le-am uitat originea.

Clasice sunt, de asemenea, cãrþi ce
exercitã o influenþã particularã fie atunci
când rãmân în memoria noastrã, fie când
se ascund în pliurile memoriei, intrând în
inconºtientul colectiv sau individual.

Prin urmare, se poate spune cã între a
citi ºi a reciti nu existã o prea mare deo-
sebire, cãci o relecturã a unui clasic e
mereu egalã cu prima lecturã, fiindcã sen-
timentul descoperirii sale e acelaºi, iar de-
spre cartea unui scriitor clasic se poate
spune cã nu sfârºeºte niciodatã a spune
ceea ce are de spus.

Calvino era de pãrere, într-un fel pole-
mic faþã de sistemul promovat scolastic,

cã nu e recomandabil sã precedãm ori,
cu atât mai grav, sã substituim lectura
unui clasic prin intermediul paginilor is-
toric-literare ori critice despre cartea ori
despre scri i torul  respectiv,  f i indcã
ºcoala ºi universitatea ar trebui sã în-
þeleagã cã nicio carte ce vorbeºte de-
spre o altã carte nu spune mai mult de-
cât cartea însãºi. Din pãcate, se întâm-
plã tocmai pe dos.

O carte clasicã e o operã ce provoacã
neîncetat o mulþime de analize ºi de im-
presii critice ºi acestea ne influenþeazã,
chiar fãrã a ne da seama, pe durata între-
gii vieþi. ªi nu e vorba neapãrat de a ne
învãþa ceva ce n-am ºtiut, uneori chiar
trãim sentimentul de a descoperi în ea sen-
timente ºi lucruri pe care le ºtiam, dar nu
realizam acest fapt, re-lectura readucân-
du-le la suprafaþã din cutele memoriei.

Chiar ºi atunci când, recitându-le, avem
impresia cã le cunoaºtem bine, vom con-
stata cã vom descoperi de fiecare datã
aspecte noi, neaºteptate, inedite. ªcoala
are datoria sã identifice pentru tinerii în-
drumaþi spre lecturã acele cãrþi pe care

aceºtia sã sfârºeascã prin a le considera
ºi asuma ca ale lor proprii.

O carte clasicã e una care ne creeazã
sentimentul cã echivaleazã cu întreg uni-
versul în care trãim, aproape egalã sim-
bolic cu anticele talismane. Aºadar, car-
tea clasicã a  ta e cea care nu-þi va rã-
mâne nicicând indiferentã ºi care îþi fo-
loseºte spre a te defini în raport ori chiar
în contrast cu ceilalþi. O carte clasicã are
calitatea ºi privilegiul de a relega actuali-
tatea de trecut, de a ne introduce într-un
circuit de atemporalitate, ºtergând hota-
rele dintre epoci ºi, astfel, poþi retrãi alã-
turi de Homer, de Dante, ca ºi de Proust,
de Tolstoi ori de Rebreanu, cu sentimen-
tul unei prezenþe vii în toate acele con-
texte.

Iar marele scriitor italian Calvino îºi în-
cheie pledoaria sa apelând – ºi e de reþi-
nut acest lucru – la Cioran al nostru care
scrisese în aforismele sale cã «În timp
ce îºi prepara cucuta, Socrate tocmai
învãþa o melodie la flaut, iar întrebat „La
ce îþi foloseºte?” a rãspuns: „Sã ºtiu
aceastã melodie înainte de a muri”».

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã ºi în acest
an proiectul „Pãtura care citeºte”.
Craiovenii sunt aºteptaþi marþi, 30
mai, de la ora 18.00, în parcul de lân-
gã Piaþa „Mihai Viteazul”, sã vinã cu
o carte ºi o pãturã, pentru a se bucu-
ra de naturã, lecturã, muzicã ºi nu
numai. „Am pregãtit, pe lângã lectu-
rã, ºi un spectacol artistic, surprize
ºi premii. Vã aºteptãm cu drag!”,
spun reprezentanþii instituþiei. „Pãtu-
ra care citeºte” este un eveniment
dedicat lecturii în aer liber, care are
loc ºi în alte oraºe din þarã. Astfel, de
câþiva ani, pentru o zi, sala de lecturã
se mutã… la iarbã verde ºi la Timi-
ºoara sau Lugoj, graþie iniþiativelor
bibliotecilor judeþene ºi municipale.

MAGDA BRATU

Lecturã la iarbã verde,
marþi, în centrul Craiovei!

Societatea Culturalã Româno-Italianã „Dante Alighieri”
din Craiova, Comitet Local al Societãþii „Dante Alighieri”
din Roma, ºi Secþia de Limba ºi literatura italianã a Facul-
tãþii de Litere a Universitãþii din Craiova vã invitã sã
participaþi astãzi, 27 mai, cu începere de la ora 12.00, la
Lectoratul Italian, la activitatea organizatã sub egida
„Giornata della Dante / Ziua Societãþii Dante Alighieri”,
eveniment dedicat Zilei Naþionale a Republicii Italia (2
Iunie) ºi datei de 29 mai, consideratã ziua de naºtere a
poetului Dante Alighieri.

Vor prezenta comunicãri prof. Aurelian Velea (Liceul de
Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureºti) – „Ce repre-
zintã ziua de 2 Iunie pentru italieni”, prof. Carmen Fãgeþea-
nu (Liceul Adventist Craiova) – „Concetti filosofici nell’In-
ferno di Dante”, prof. Alexandra Olariu (ªcoala Gimnazialã
Leºile, ªimnicu de Sus) – „Architettura del Purgatorio
dantesco”, studenþii Simina Alexandra Socolescu (anul II,
secþia englezã-italianã) – „Architettura del Paradiso dantes-
co” ºi Ana-Maria Lorena Tudor (anul II, secþia englezã-
italianã) – „Aspetti della ricezione di Dante Alighieri in
Romania”.

Coordonatorul programului este prof. univ. dr. Elena
Pîrvu, preºedinte executiv al Societãþii Culturale Româno-
Italiene „Dante Alighieri”, Comitet Local al Societãþii
„Dante Alighieri” din Roma.

MAGDA BRATU

Ziua Societãþii „Dante Alighieri”

Weekendul acesta aduce ultime-
le reprezentaþii la sediu ale Teatru-
lui pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.
Sãptãmâna viitoare, artiºtii institu-
þiei vor putea fi vãzuþi în specta-
cole în cadrul Zilelor Craiovei, iar
în iunie se vor pregãti pentru în-
chiderea stagiunii artistice ºi bine-
meritata vacanþã de varã.

Astãzi, 27 mai, la ora 18.00, este
programat spectacolul „De-a ca-
pra cu trei iezi”, adaptare dupã Ion
Creangã, scenariul ºi regia Iulia
Cârstea, muzica Alexandru Iosub,
cu actorii Oana Stancu, Rodica
Prisãcaru, Alis Ianoº, Iulia Cârstea,
Daniel Mirea ºi Emanuel Popescu.

În spectacol regãsim elemente de
decor, recuzitã, care au îmbogãþit
vizual ºi estetic producþii ce au fã-
cut parte din repertoriul Teatrului
„Colibri” de-a lungul timpului. Du-
minicã, 28 mai, la ora 11.00, ne dã
întâlnire „Pinocchio”, în specta-
colul adaptare dupã Carlo Collodi,
cu scenariul ºi regia de Cristian
Pepino, scenografia Cristina Pepi-
no, muzica Dan Bãlan. Din distri-
buþie fac parte actorii Rodica Pri-
sãcaru, Emanuel Popescu, Mugur
Prisãcaru, Alla Cebotari, Oana
Stancu, Iulia Cârstea ºi Adriana
Ioncu. Spectacolul deþine Premiul
de Excelenþã, Premiul de regie

(Cristian Pepino) ºi Premiul
pentru cea mai bunã interpre-
tare (actriþei Rodica Prisãca-
ru), la Festivalul „Golden
Magnolia”, Shanghai – Chi-
na (2010).

În iunie, micii spectatori –
dar nu numai – sunt aºteptaþi
în sala de spectacol, la „In-
vitaþie la joacã” (3 iunie, ora
18.00), „Cei trei purceluºi”
(4 iunie, ora 11.00), „Gogoa-
ºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”
(10 iunie, ora 18.00), „Ur-
sul pãcãlit de vulpe” (11 iu-
nie, ora 11.00), „Zorro” (17
iunie, ora 18.00) ºi „Sarea în
bucate” (18 iunie, ora 11.00).

MAGDA BRATU

Ultimele reprezentaþii
ale lunii mai, la „Colibri”
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America first!America first!America first!America first!America first!
MIRCEA CANÞÃR

Minuþios pregãtit, în prealabil, summitul
NATO, de la Bruxelles, din 25 mai a.c., prile-
juind ºi prima întâlnire cu Donald Trump, dar
ºi inaugurarea noului sediu somptuos, înce-
put în 2009, conceput de arhitecþi americani
ºi belgieni, a pus mai degrabã pe gânduri alia-
þii. ªefii de state ºi-au limitat intervenþiile la 2-
4 minute, iar organizatorii au renunþat la pu-
blicarea tradiþionalei declaraþii de final. Ca un
detaliu, care nu a scãpat atenþiei, la „fotogra-
fia de familie”, preºedintele american Donald
Trump nu a ezitat „sã îl dea la o parte din
drum”, fãrã nici o discreþie, pe premierul Mun-
tenegrului, Milo Djukanovici. Dupã ce în cur-
sul discursului, la noul sediu al Alianþei Nord
Atlantice, reproºase partenerilor europeni cã
aportul financiar, convenit, nu este respectat,
creându-se astfel dezechilibre între participa-
rea financiarã a SUA ºi cea a
Europei. Apoi, din alocuþiunea
sa, a lipsit tocmai ceea ce toa-
tã lumea aºtepta: o susþinere
explicitã „a acordului 5 din
Chartã”, care stipuleazã cã alia-
þii se susþin reciproc, în cazul
unei agresiuni externe. De fapt,
noul preºedinte american a rei-
terat reproºuri mai vechi la
adresa NATO, pe care o califi-
case nu demult ca „învechitã”.
Oricum, accentul a fost pus pe
ceea ce „divide”, nu pe ceea
ce „uneºte”. Discursul a fost
considerat de analiºtii politici,
ca brutal, contraproductiv,
într-un context în care unita-

tea „celor 27” este crucialã. Ales pe sloganul
„America first”, Donald Trump aplicã aceeaºi
filosofie ºi în diplomaþie, ceea ce nu este o
surprizã, pe fondul divergenþelor deja cunos-
cute, dar ºi al bulversãrii politice de la Wa-
shington, unde, mai nou, Jared Kushner, gi-
nerele sãu, înalt consilier la Casa Albã, este
vizat de ancheta FBI pe ingerinþa rusã în ale-
gerile prezidenþiale, atât de presantã în media
americanã. Trebuie ca UE sã-ºi asigure sin-
gurã propria apãrare? Întrebarea nu mai este
doar retoricã. Aliaþi mulþi, dar autonomi! Vizi-
ta celui de-al 45-lea preºedinte al SUA, menitã
sã armonizeze relaþiile cu UE, nu a fost, dupã
toate aparenþele, pe placul liderilor europeni.
Calificând Europa ca... „germanã”, dar pozi-
þionându-se pe aceeaºi linie cu UE în criza
ucrainianã ºi lupta antiteroristã, Donald Trump

i-a cam lãsat mascã pe oficialii de la Bru-
xelles, care dupã aserþiunea „germanii sunt
rãi, foarte rãi”, cu trimitere la stoparea im-
porturilor de autoturisme de cãtre SUA, cum
relevã site-ul sãptãmânalului „Der Spiegel”,
prin preºedintele Comisiei Europene au re-
lativizat totul, invocând o problemã de tra-
ducere. Donald Trump ºi Angela Merkel s-
au revãzut ºi ieri, la G7, în Sicilia, la Taor-
mina, un Saint Tropez al Italiei, alãturi de
liderii Japoniei, Franþei, Marii Britanii, Ita-
liei ºi Canadei. Debutanþi la G7, Emmanuel
Macron, Donald Trump, Theresa May ºi Pa-
olo Gentiloni. Pe masa de lucru dosare fier-
binþi: Brexit, acordul de la Paris, bugetul
NATO, relaþiile cu Rusia – exclusã de la G7
–, datoria Greciei, crize regionale. Se consi-
derã cã retragerea SUA din acordul de la Paris

pe încãlzirea climaticã, conside-
rat ca istoric, care prevede o re-
ducere la 26% de la 28% a emi-
siilor de gaze, n-ar fi doar de bun
augur, ºi mai mult ar însemna
chiar desconsiderarea unei deci-
zii luate de preºedintele Barack
Obama. Donald Trump ignorã
existenþa UE, pe care o conside-
rã un sistem foarte complicat,
motiv pentru care relaþiile sale cu
liderii UE rãmân crispate. La Ta-
ormina, declaratã zonã de secu-
ritate maximã, dispozitivul excep-
þional de supraveghere include
peste 7.000 de poliþiºti, carabini-
eri ºi militari. Care vor fi rezulta-
tele concrete, vom vedea.

Salman Abedi

plãnuia atacul

din Manchester

de peste un an

Atacatorul sinucigaº din
Manchester ar fi plãnuit
atacul de peste un an,
informeazã site-ul ziarului
The Independent. Abedi ar
fi mers de cel puþin douã
ori la mai multe magazine
pentru a cumpãra materia-
lele folosite la fabricarea
bombelor artizanale, în
urma exploziei uneia dintre
ele au decedat luni 22 de
persoane la Manchester
Arena. Agenþii de poliþie au
descoperit dovezi ale exis-
tenþei unei “mici fabrici de
bombe artizanale” la
domiciliul lui Abedi,
ridicând temeri în privinþa
posibilei distribuiri a altor
materiale explozibile din
partea acestuia cãtre alþi
extremiºti radicali. Poliþia
continuã sã stabileascã
ultimele acþiuni al lui
Abedi, dupã ce s-a descope-
rit faptul cã acesta se
reîntorsese în Marea Brita-
nie din Turcia ºi Germania,
cu doar patru zile înainte
de întreprinderea atacului.

Peste 4.000

de judecãtori

ºi procurori,

demiºi în Turcia,

dupã tentativa

eºuatã de loviturã

de stat

Autoritãþile turce au
demis peste 4.000 de jude-
cãtori ºi procurori suspec-
taþi cã ar avea legãturã cu
tentativa eºuatã de loviturã
de stat, a declarat Bekir
Bozdag, ministrul turc al
Justiþiei. Bozdag a declarat
cã sistemul juridic a fost
curãþat de susþinãtori ai
clericului musulman
Fethullah Gulen, pe care
Ankara îl acuzã cã ar fi
orchestrat tentativa de
loviturã de stat din luna
iulie. Peste 100.000 de
persoane din mediul public
ºi privat au fost demise ori
suspendate pentru presupu-
se legãturi cu lovitura de
stat. Acþiunile Ankarei au
fost dur criticate de mai
multe state europene ºi
organizaþii pentru drepturi-
le omului.

Rusia a criticat dur, ieri, deciziile NATO de
suplimentare a efectivelor militare în þãrile est-
europene, cerând Alianþei Nord-Atlantice sã punã
capãt, “pânã nu este prea târziu”, atitudinii de
confruntare ºi avertizând cã relaþiile sunt la cel
mai scãzut nivel dupã Rãzboiul Rece. “În mo-
mentul de faþã, relaþiile Rusia-NATO sunt la cel
mai scãzut nivel dupã sfârºitul Rãzboiului Rece”,
a transmis ieri Ministerul rus de Externe. “În-

reprezentanþi ai Uniunii Europene.
Întrunirea a început ieri ºi conti-
nuã ºi pe parcursul zilei de astãzi.
Discuþiile s-au axat pe schimbãrile
climatice ºi mãsurile protecþionis-
te în ceea ce priveºte comerþul.
Summitul are loc la doar câteva zile
dupã atacul terorist de la Manches-
ter, ºi existã indicii ca premierul
britanic Theresa May va cere lide-
rilor lumii sã-ºi intensifice efortu-
rile pentru combaterea extremis-
mului în mediul online. Donald
Tusk, preºedintele Consiliului Eu-
ropean, a cerut liderilor þãrilor pu-
ternic industrializate (G7) sã rãmâ-
nã fermi în ceea ce priveºte conti-
nuarea sancþiunilor impuse Rusiei
dupã criza din Ucraina, la o zi dupã
un oficial american a declarat cã
SUA nu au momentan o poziþie pe
aceastã temã. “O soluþie a conflic-
tului poate fi gãsitã doar prin im-

Liderii þãrilor puternic industria-
lizate (G7) s-au reunit pentru douã
zile în oraºul Taormina din Sicilia
pentru a discuta despre o serie de
chestiuni de interes global, inclu-
siv comerþ, terorism ºi schimbãri

Liderii G7 discutã în Sicilia despre comerþ,
terorism ºi schimbãrile climatice

climatice, fiind primul summit G7
pentru preºedintele SUA, Donald
Trump. La summit urmeazã sã
participe liderii G7 (Canada, Fran-
þa, Germania, Italia, Japonia, Ma-
rea Britanie ºi Statele Unite), dar ºi

plementarea în întregime a acor-
dului de la Minsk”, a declarat Tusk
înaintea summitului G7 care are
loc în oraºul sicilian Taormina. “De
la ultimul summit G7, din Japonia
(în 2016), nu am observat nimic
care sã justifice o schimbare a
politicii noastre privind sancþiunile
la adresa Rusiei. Din acest motiv
fac un apel la ceilalþi lideri G7 sã
reconfirme aceastã politicã”, a mai
afirmat liderul european. Afirma-
þiile lui Tusk pare sã fie o reacþie la
declaraþiile fãcute joi de Gary
Cohn, consilier prezidenþial ame-
rican pe teme economice, care a
spus cã “în acest moment nu
avem o poziþie”. Pe de altã parte,
Rex Tillerson, secretarul american
de Stat, a spus în repetate rânduri
cã sancþiunile trebuie sã rãmânã în
vigoare pânã la implementarea
acordurilor de la Minsk.

Rusia condamnã dur suplimentarea capacitãþilor
militare NATO în Europa de Est

cercarea NATO de a amplifica în continuare
mitul «ameninþãrilor estice» blocheazã efortu-
rile bilaterale de contracarare a ameninþãrilor ºi
provocãrilor comune. Aceastã abordare nega-
tivã nu este decizia Rusiei. Este rezultatul di-
rect al liniei politice distructive a NATO de a
dobândi în mod nechibzuit dominaþia militarã ºi
politicã în Europa ºi pe plan mondial. Pânã nu
este prea târziu, este esenþial sã se punã capãt

încercãrilor de raportare a NATO la Rusia prin
scheme ºi mecanisme specifice perioadei de
confruntare”, avertizeazã Ministerul rus de Ex-
terne. „Mãsurile luate pentru consolidarea pre-
zenþei militare pe flancul estic al NATO, conso-
lidarea prezenþei militare ºi dezvoltarea infras-
tructurii în regiuni aflate în apropierea frontie-
relor Rusiei erodeazã prevederile Tratatului fon-
dator NATO (...)”, subliniazã MAE rus.
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SÂMBÃTÃ - 27 mai

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Eu, consumatorul
09:00 Oameni ca noi
09:30 Zon@ IT
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos
11:00 Cooltura (R)
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Observatori la Parlamen-

tul European
12:50 Vorbeºte corect! (R)
13:00 Izolaþi în România (R)
13:30 Drum bun! (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 Festivalul Internaþional de

Film Transilvania 2016
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
01:00 Dosar România (R)
01:55 Exclusiv în România (R)
02:35 Telejurnal (R)
03:15 Sport (R)
03:25 Lumea azi (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

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

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 China - exotism ºi inovaþie
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Cap compas
13:30 Misterele din Glenwood
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Handbal masculin
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Misterele din Glenwood
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
01:45 Onoare ºi respect (R)

TVR 2

07:25 Pe platourile de filmare
07:55 Vrãjitorul minciunilor
10:15 Micul prinþ
12:00 Zoolander no. 2
13:40 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
15:10 ªapte luni mai târziu
15:40 Australia
18:25 Epoca de gheaþã 3:

Apariþia dinozaurilor
20:00 O relaþie complicatã
21:35 Vrãjitorul minciunilor
23:50 Cãpitanul America: Rãzboi

civil
02:15 Grimsby

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Flicka
2006, SUA, Dramã, Familie
13:00 Sheherazada: O Mie si

Una de Nopþi
2012, Italia, Aventuri, Romantic
15:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Need for Speed: Începu-

turi
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Jocuri periculoase
1998, SUA, Crimã, Dramã,

Mister, Thriller
01:00 Need for Speed: Începu-

turi (R)
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Flicka (R)
2006, SUA, Dramã, Familie
04:30 Sheherazada: O Mie si

Una de Nopþi (R)
2012, Italia, Aventuri, Romantic
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Ce se întâmplã doctore ?
05:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Turbo: A Power Rangers
Movie (R)

10:15 La bloc (R)
12:30 Sunetul muzicii (R)
16:15 La bloc
18:30 Duminicã, la Tiffany
20:30 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea
23:00 Cãlãul cu ochi albaºtri
01:00 Steve Jobs. Omul care a

schimbat lumea (R)
03:15 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

09:00 Camera Cafe

10:00 Hulk uriaºul (R)

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF

13:00 ZaZaSing (R)

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Atracþie explozivã

1995, SUA, Acþiune

01:30 Insula iubirii (R)

04:00 Camera Cafe (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic,

Dramã, Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Se strigã darul

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 11-11-11

2011, SUA, Horror, Thriller

02:30 Se strigã darul (R)

03:45 Te vreau lângã mine

(R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Focus Magazin (R)

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:45 B.D. în alertã (R)

1971, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe

tort

22:30 Echipa de elitã (R)

2016, Acþiune

00:30 Asfalt Tango (R)

1995, SUA, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:30 Miss fata de la þarã

06:45 Teleshopping

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

Finala 2016 Dinamo - CFR
(EVENIMENT)

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
15:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:00 Fotbal Cupa României

Finala U19 Viitorul - Dinamo
19:15 SPECIAL, Fotbal Cupa

României Finala: Astra - Voluntari
23:30 ªtiri Sport.ro
00:00 Unitatea (R)
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
01:00 Seinfeld (R)
1989, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Zoolander no. 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 12:00

Când i-am vãzut ultima oarã
pe Derek (Ben Stiller) ºi Hansel
(Owen Wilson), se bucurau de
minunile „Centrului Derek
Zoolander pentru Copii Care
Nu Pot Citi Bine ºi Vor Sã
Înveþe Sã Facã ºi Alte Lucruri
Bune” ºi Mugatu (Will Ferrell)
era în spatele gratiilor. O ca-
tastrofã neaºteptatã loveºte
centrul ºi îi forþeazã pe cei doi
sã se ascundã.

Need for Speed:
Începuturi

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Inspirat din cel mai de suc-
ces joc video cu maºini,
filmul Need for Speed: Înce-
puturi aduce în lumea realã
adrenalina ºi libertatea curse-
lor virtuale, plusând pe pasiu-
nea pentru întreceri ºi maºini
cu sute de cai-putere. Aflat
într-o permanentã goanã pe
ºoselele americane, protago-
nistul filmului trece de la
rãzbunare la izbãvire, þinând
publicul cu sufletul la gurã de
la început pânã la final.

Duminica, la Tiffany

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora
00:25

Fix la ora la care împlinea 10
ani, Jane (Alyssa Milano) este
pãrãsitã de prietenul ei imagi-
nar Michael (Eric Winter), cel
care îi fusese alãturi de la
vârsta de 5 ani. Acesta reapare
dupã 20 de ani chiar în mo-
mentul în care Jane e pe cale
sã se cãsãtoreascã cu Hugh.
Se pare cã motivul reapariþiei
lui Michael e acela de a o
împiedica pe Jane sã facã o
mare greºealã.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaiesâmbãtã, 27 mai - max: 19°C - min: 11°C

$
1 EURO ...........................4,5573 ............. 45573
1 lirã sterlinã................................5,2287....................52287

1 dolar SUA.......................4,0641........40641
1 g AUR (preþ în lei)........165,4591.....1654591

Cursul pieþei valutare din 27 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Alien: Covenant

Ora: 20:30

Gen film: Aventuri, Horror, SF, Thriller

Power Rangers

Ora: 14:00

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

Furios ºi Iute 8

Ora: 15:30; 18:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Balerina

Ora: 14:00(3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Muzical

DUMINICÃ - 28 mai

07:00 Teleenciclopedia
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Cãlãtorii exclusiviste
17:00 Dosar România (R)
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Folclor
23:00 Garantat 100%
00:00 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Salut Adolescenþa!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Stejar, extrema urgenta
1973, România, Rãzboi
15:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Râdeþi ca-n via?ã
1983, România, Dramã
21:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Contractul desenatorului
1982, Marea Britanie, Dramã,

Mister
00:10 Duelul pianelor (R)
01:40 Teatru TV (R)
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

07:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

09:05 Epoca de gheaþã: Ploaie
de meteoriþi

10:40 O relaþie complicatã
12:15 Cãpitanul America: Rãzboi

civil
14:40 The Rocky Horror Picture

Show: Sã o luãm de la capãt
16:05 Înapoi la mama
17:40 Marþianul
20:00 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
21:35 Cei rãmaºi
22:35 Un tãrâm ciudat
00:25 Black Mass: Afaceri

murdare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Giuvaierul Nilului
1985, SUA, Comedie
13:05 Apropo Tv
14:00 Home Run: A doua ºansã
2013, SUA, Dramã
16:00 Piaza rea
2001, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de ucis 4
2007, SUA, Acþiune, Crimã, Thriller
23:00 Raport special
2002, SUA, Aventuri, SF
01:15 Apropo Tv (R)
02:30 Greu de ucis 4 (R)
2007, SUA, Acþiune, Crimã, Thriller
04:30 Arena bucãtarilor (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Ce se întâmplã doctore ?
05:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:15 Turbo: A Power Rangers
Movie (R)

09:15 Votul Decisiv (R)
11:45 La bloc (R)
14:00 Pregãteºte-te, cã vine! (R)
16:15 La bloc
18:30 Tarzan
20:30 Pãzea la minge!
22:30 Charlie Countryman
00:30 Pãzea la minge! (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La bloc (R)
06:45 Tarzan (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
14:00 ªef, ºi puþin mai mult! (R)
2004, SUA, Comedie, Dramã
16:00 Observator
16:30 Best X Factor (R)
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Seria Divergent: Allegiant
2016, SUA, Aventuri, SF
23:00 Zonã de pericol
2014, Franta, Canada, Acþiune,

Crimã, Dramã
01:00 Seria Divergent: Allegiant

(R)
2016, SUA, Aventuri, SF
03:00 Zonã de pericol (R)
2014, Franþa, Canada, Acþiune,

Crimã, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Se strigã darul (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Trãdãtor

2008, SUA, Acþiune, Dramã

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Ochii din umbrã (R)

04:45 Teo Show (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:15 Apel de urgenþã

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Traficantul de Arme

2005, Franþa, SUA, Crimã,

Dramã, Thriller

01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:00 Trãdaþi în dragoste

04:00 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)

05:00 Dosarele DNA (R)

05:45 Apel de urgenþã (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Cupa României Finala

Astra - Voluntari (EVENIMENT)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Magazin UEFA Europa

League (PREMIERA)
15:00 Magazin UEFA Cham-

pions League (premiera)
15:30 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “Gladiatorii

Ringului” (EXPLOZIV)
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
23:00 “Bucuraþi-vã de fotbal!”,

Finale Uefa Champions League:
Real–Atletico 1-1 (2016)

00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Cãpitanul America:
Rãzboi civil

Se difuzeazã la HBO,
ora 12:15

Prãpãdul stârnit de Ultron pe
Terra face guvernele lumii sã
se întrebe dacã existã vreo
ºansã sã îi þinã în frâu pe
supereroi. O lege mondialã îi
obligã pe aceºtia sã se de-
conspire autoritãþilor. Dacã
Tony Stark susþine legea,
Cãpitanul America crede cã
aceasta limiteazã libertãþile
individuale.

Greu de ucis 4

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Week-end-ul din 4 iulie
rezervã o mare suprizã ne-
plãcutã americanilor: întrea-
ga þarã este paralizatã, ca
urmare a unui atac terorist
asupra infrastructurii com-
puterizate. Misteriosul autor,
un hacker extrem de inge-
nios, a prevãzut toate as-
pectele digitale ale planului,
dar a trecut cu vederea
elementul "analogic": inter-
venþia detectivului John
McClane...

Seria Divergent:
Allegiant

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Dupã cutremurãtoarea revelaþie
din Insurgent, Tris ºi Four sunt
obligaþi sã evadeze dincolo de
zidurile care înconjoarã oraºul
Chicago. Pe lângã pericolele
necunoscute care îi aºteaptã,
asta mai înseamnã ºi sã-ºi aban-
doneze pentru prima datã priete-
nii ºi familia. Tot ce ºtiau devine
irelevant în aceastã nouã lume,
iar cei doi trebuie sã aleagã în
cine sã aibã încredere...

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Comuna ªimnicu de Sus, ju-

deþul Dolj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a Avizului de gos-
podarire a apelor la Administra-
þia Bazinalã de Apã Jiu, Craiova
pentru proiectul “Extindere in-
frastructurã de apã ºi Construc-
þie infrastructurã de apã uzatã
în comuna ªimnicu de Sus”,
propus a fi amplasat în comuna
ªimnicu de Sus, judeþul Dolj.

Primãria Comunei Urzicuþa, judeþul Dolj or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie vacante de: Consilier Juridic,
clasa I, grad profesional debutant (în cadrul
compartimentului Juridic). Concursul se orga-
nizeazã în intervalul 21.06-23.06.2017 la sediul
Primãriei Comunei Urzicuþa, astfel:

- În data de 21.06.2017, ora 10.00, proba scrisã
- În data de 23.06.2017, ora 10.00, interviu
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau

la telefon:0251/317.619.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, anga-
jez personal. Salariu
1.100 RON, carte de
muncã, duminica liber.
Relaþii telefon: 0762/
652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
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 ca-
mere, 2 sãli beci, pãtul,
magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
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.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/ 013.004
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

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. Telefon:
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.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.

Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definitivã
800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, 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 masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 27 mai 2017

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

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

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

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã
noi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã
- 100 lei, polizor elec-
tric - 100 lei, bicicletã
copii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de
spãlat Alba-Lux -
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de 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, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, 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,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon: 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.

DECESE
A plecat dintre noi lã-
sând un imens gol
ºi o durere nemãrgi-
nitã cea care a fost
BREZOI ªTEFANIA.
Dumnezeu sã o
odihneascã ºi sã o
aibã în paza Sa! În-
humarea va avea loc
duminicã, 28 mai,
ora 12.00, la cimitirul
Ungureni. Copiii.

Copleºiþi de dure-
re, soþia, fiica, gi-
nerele, nepoþii ºi
strãnepoþii, anun-
þã trecerea la cele
veºnice a iubitului
nostru TRUICÃ D.
ION (MOISE). Te-

am iubit mult ºi te-
am pierdut, dar vei
fi mereu prezent
în inimile ºi sufle-
tele noastre! Sluj-
ba religioasã va
vea loc în data de
27.05.2017, ora
12.00, la Biserica
din satul Buzduc,
comuna Drãgo-
teºti. Dumnezeu
sã-l odihneascã
în pace! Fam. Ma-
teescu ºi Fam.
Otovescu

Cu durere în suflet
familia anunþã dis-
pariþia dintre noi a
scumpului nostru
tatã ºi soþ, ÞAPELEA
CEZAR. Înmormânta-
rea are loc dumini-
cã, 28. 05.2017  ora
13.30, la biserica Un-
gureni . Trupul neân-
sufleþit este depus la
Capela Bisericii Un-
gureni. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Familia cu durere în
suflet anunþã înceta-
rea din viaþã a celei
care a fost soþie,
mamã, soacrã, bunicã
ANGHEL FLOAREA
(67 ani). Înmormânta-
rea are loc duminicã,
28.05.2017, la Biserica
Amaradia. Dumnezeu
sã o odihneascã în li-
niºte ºi pace!

COMEMORÃRI
Mama cu durere
în suflet comemo-
reazã 40 de zile de
la decesul fiului,
MIHAI CEZAR. În

veci nu te voi uita!
Lacrimi ºi flori.
Pioasã amintire pen-
tru cel ce a fost, un
suflet cald, MIHAI
CEZAR. Gabiela
Tãnasie ºi Familia
Ionescu Andrei ºi
Ramona.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Duminicã ia startul o nouã edi-
þie a turneului de Mare ªlem de la
Paris, pe zgura de la Roland Gar-
ros. România are nu mai puþin 7
reprezentanþi la startul probelor de
simplu, în frunte cu Simona Ha-
lep, care va debuta contra slova-
cei Jana Cepelova (88 WTA). La
„directe”, petrecute tot la turnee
de Mare ªlem, este 1-1, românca
impunându-se în 2014 la US Open,
iar slovaca, la Wimbledon,
acum 2 ani. Monica Nicu-
lescu (53 WTA) va juca
împotriva estoniencei A-
nett Kontaveit (52 WTA),
fiind prima confruntare în-
tre cele douã. Sorana Câr-
stea (67 WTA) se va afla
la al doilea meci contra chi-
nezoaicei Shuai Peng (39
WTA), care s-a impus în
întâlnirea anterioarã, din
2010, de la Hobart. Patri-
cia Þig (119 WTA) are o
misiune dificilã, contra ru-
soaicei Anastasija Pavlyu-
chenkova (17 WTA), deºi
în duelul anterior, de acum
2 ani, de la Baku, românca
s-a impus în douã seturi.
Irina Begu (44 WTA) o va
întâlni pe columbianca Ma-
riana Duque Marino (114
WTA), unica întâlnire di- Astãzi, de la ora 11, se dis-

putã meciurile etapei a 8-a a
play-off-ului Ligii a IV-a Dolj.
Iatã programul, cu arbitri ºi ob-
servatori: Metropolitan Iºalni-
þa – Viitorul Cârcea (arbitri: V.
Flueran – C. Ilinca, P. Barbu;
observatori: E. Constantines-
cu, C. Roman), Progresul Se-
garcea – Tractorul Cetate (ar-
bitri: I. Fugaru – C. Andrei, M.
Barbu; observatori: M. Ezaru,
M. Cãtãnescu), Denubius Be-

Liga a IV-a Dolj

1. Tractorul Cetate 7 7 0 0 29-6 47
2. Viitorul Cârcea 7 6 0 1 23-9 47
3. Metropol. Iºalniþa 7 2 2 3 10-17 33
4. Progresul Segarcea7 1 3 3 10-12 32
5. Danubius Bechet 7 2 0 5 16-23 29
6. Recolta Ostroveni 7 0 1 6 8-29 16
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  play off

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  play out

chet – Recolta Ostroveni (ar-
bitri: A. Buzatu – D. Constan-
tinescu, R. Tudor; observatori:
V. Drãgan, S. Trãistaru). Me-
ciuri  play-out:  Arena Bulls
Preajba – Dunãrea Calafat (as-
tãzi, ora 11, arbitri: A. Badea –
C. Luicã, A. Dãnãºel; observa-
tor: T. Veleanu), Ajax Dobro-
teºti – Unirea Leamna (astãzi,
ora 18, arbitri: C. Andrei – C.
Vlad, C. Teodorescu, observa-
tor: T. Sorohan).

Play-out, etapa a XII-a
Gaz Metan – Concordia 3-0

Au marcat: Curtean 31,  Trif  88,  Olariu 90.
ACS Poli – Pandurii 0-1
A marcat: Pãcurar 19.

ASA - FC Voluntari 0-2
Au marcat:  Cãpãþânã 64,  V.  Mihai  82.

FC Botoºani  -  CSMP Iaºi  0-1
A marcat: And. Cristea 63.

7. CSMP Iaºi 12 7 5 0 14-3 41
8. Gaz Metan 12 4 5 3 15-9 37
9. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
10. Botoºani 12 3 5 4 12-9 30
11. Pandurii 12 4 4 4 11-16 26
12. ACS Poli 12 4 4 4 11-11 23
13. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
14. ASA 12 1 4 7 3-14 13
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  PLAY-OUT

Play-out, etapa a XIII-a
Meciul  Pandurii  –  Gaz Metan s-a jucat asearã.

ACS Poli  – ASA, duminicã,  ora 20.30
Chiajna – FC Botoºani,  luni,  ora 20.30

CSMP Iaºi  – FC Voluntari ,  miercuri,  ora 20.30

Liga I

Sâmbãtã: Astra Giurgiu – FC
Voluntari, Finala Cupei României,
ora 20.30 (sport.ro, Digisport 2),
Potaissa Turda - Sporting Lisa-
bona, EHF Challenge Cup, ora 17
(Digisport 1), Arsenal – Chelsea,
finala Cupei Angliei, ora 19.30 (Di-
gisport 1), FC Barcelona – Ala-
ves, finala Cupei Regelui, ora
22.30 (Digisport 1), Bologna – Ju-
ventus, Serie A, ultim etapã, ora
19 (Digisport 3), Atalanta – Chie-
vo, Serie A, ultima etapã, ora 19
(Digisport 4), Newell’s Old Boys
– Olimpo, Argentina, Primera Di-
vision, etapa 26, ora 23.15 (Di-
gisport 4), Huracán - Boca Ju-
niors, Argentina, Primera Divisi-

on, etapa 26, ora 02.30,  (Digis-
port 4), Seattle Sounders –
Portland Timbers, Major League
Soccer, ora 22 (Eurosport 2).

Duminicã: Open Franþei, Ro-
land Garros, ora 12 (Eurosport 1
ºi Eurosport 2), Formula 1, Mare-
le Premiu al Principatului Mona-
co, ora 15 (Digisport 1), CS Mio-
veni – CS Afumaþi, Liga a II-a, ora
18 (Digisport 1), ACS Poli – ASA
Tg. Mureº, Liga I, ora 20.30 (Di-
gisport 1), River Plate - Rosario
Central, Argentina, Primera Divi-
sion, etapa 26, ora 00.15,  (Digis-
port 1), Metalul Reºiþa – Sepsi Sf.
Gheorghe, Liga a II-a, ora 12.30

(Digisport 2), Cagliari – AC Milan,
Serie A, ultima etapã, ora 16 (Di-
gisport 2), Roma-Genoa ºi Sam-
pdoria-Napoli (alternativ), Serie A,
ultima etapã, ora 19 (Digisport 2),
Festivitatea de retragere a lui Fran-
cesco Totti, ora 21 (Digisport 2),
Crotone-Lazio ºi Palermo-Empoli
(alternativ), Serie A, ultima etapã,
ora 21.45 (Digisport 2), Steaua –
U BT Cluj, meciul 4 al finalei Ligii
Naþionale masculine de baschet
(dacã mai e nevoie), ora 19.30 (Di-
gisport 3), Inter – Udinese, Serie
A, ultima etapã, ora 21.45 (Digis-
port 3), Lorient – Troyes, returul
barajului pentru Ligue I (în tur 1-
2), ora 22 (Digisport 4).

Comitetul Executiv al Federa-
þiei Române de Fotbal a respins
cererea LPF de omologare a cla-
samentului play-off-ului înaintea
finalului play-out-ului Ligii I, fapt
care micºoreazã ºansele clubu-
lui FCSB de a contesta la Tribu-
nalul de Arbitraj Sportiv de la Lau-
sanne titlul câºtigat de FC Viito-

FRF nu a omologat rezultateleFRF nu a omologat rezultateleFRF nu a omologat rezultateleFRF nu a omologat rezultateleFRF nu a omologat rezultatele
play-ofplay-ofplay-ofplay-ofplay-off-ului Ligii If-ului Ligii If-ului Ligii If-ului Ligii If-ului Ligii I

rul. Omologarea clasamentului
final al Ligii I, ediþia 2016-2017,
va avea loc într-o ºedinþã a Co-
mitetului Executiv al FRF progra-
matã în data de 5 iunie, dupã ter-
minarea play-out-ului. În cadrul
ºedinþei de vineri de la Casa Fot-
balului, reprezentanþii FCSB ºi FC
Viitorul ºi-au expus punctele de

vedere referitor la omologarea
clasamentului play-off-ului, îna-
intea încheierii sezonului compe-
tiþional. FCSB dorea omologarea
clasamentului play-off-ului îna-
inte de finalul play-out-ului pen-
tru ca litigiul sã poatã fi înaintat
în timp util la Tribunalul de Arbi-
traj Sportiv de la Lausanne.

ªapte români pe tabloulªapte români pe tabloulªapte români pe tabloulªapte români pe tabloulªapte români pe tabloul
principal la Roland Garrosprincipal la Roland Garrosprincipal la Roland Garrosprincipal la Roland Garrosprincipal la Roland Garros
Marius Copil ºi Ana Bogdan au trecut 3 tururi

de calificare pentru a ajunge în faza de top
a competiþiei de la Paris

rectã datând din 2011, când ro-
mânca s-a impus în fieful adver-
sarei, pe zgurã, la Cali, în douã
seturi. Pe tabloul principal s-a ca-
lificat dupã 3 victorii în prelimina-
rii ºi Ana Bogdan (106 WTA), care
îºi va afla însã adversara dupã în-
cheierea tabloului de calificãri.

Singurul reprezentant la simplu
masculin este Marius Copil, care a
trebuit sã treacã 3 tururi de califi-

cãri pentru a ajunge pe tablul prin-
cipal, prima prezenþã în aceastã
fazã pentru tenismenul de 26 de
ani, care recent a intrat în prima
„sutã” mondialã. Favorit 1 al fazei
preliminare, Copil (93 ATP) l-a în-
vins în ultimul tur de calificãri pe
germanul Peter Gojowczyk cu 6-
4, 6-7 (5), 7-6 (7). El ar fi avut
ºanse mari sã intre pe tabloul prin-
cipal ºi dacã pierdea, întrucât ar fi
cãpãtat un bilet de lucky-looser, în
urma unor forfait-uri declarate de
jucãtori clasaþi mai bine. Românul
îºi va afla adversarul din primul tur
dupã încheierea calificãrilor.

Sport la TV
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