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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dupã ce a divorþat, Popescu
s-a însurat cu avocata nevestei.
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Deschisã la 1 octombrie 2016
ºi cuprinzând câteva zeci de re-
prezentaþii, unele în premie-
rã, stagiunea artisticã 2016-
2017 a Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” se înche-
ie la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã. Cei mici sunt aºteptaþi as-
tãzi, 17 iunie, sã îºi dea întâl-
nire cu „Zorro”, la ora 18.00,
în spectacolul cu scenariul ºi
regia Cristian Mitescu, sceno-
grafia Oana Micu ºi Tiberiu
Toitan, coregrafia Ionuþ Ser-
giu Anghel, pe muzica lui Ale-
xandru Berehoi. În distribuþie:
Cosmin Dolea, Geo Dinescu,
Marin Fagu ºi Adriana Ioncu.
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Sã recapitulãm câteva lucruri,
deºi de la un moment la altul, flu-
xul de ºtiri despre criza politicã de
la Bucureºti aduce elemente noi.
Chiar neaºteptate. Oricum, coa-
liþia PSD-ALDE se gãseºte într-un
moment delicat. Cum Sorin Grin-
deanu refuzã sã demisioneze ºi ar
accepta gestul doar „la pachet” cu
Liviu Dragnea, se poate spune cã
– legal discutând – Guvernul se
aflã încã în funcþiune. Îl ajutã în
acest sens secretarul general al
guvernului, Mihai Busuioc, care
refuzã sã contrasemneze ordinul
premierului…
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În urmã cu aproape douã
sãptãmâni, toþi chiriaºii
locuinþelor ANL situate în
blocul T1, din cartierul
Craioviþa, au primit din
partea Primãriei Craiova
înºt i inþarea cã îº i  pot
exercita dreptul de a cum-
pãra locuinþele. Preþurile
sunt apropiate de valoa-
rea de înlocuire stabilitã
prin Ordinul nr. 1077 din
29 iulie 2016, emis de Mi-
nisterul Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei
Publice, care a elaborat o
valoare de înlocuire de
1.757,88 lei/mp metru in-
clusiv TVA. Desigur, la
achiziþ ie  s-au adãugat
cota-parte din spaþiile co-
mune ºi din centrala ter-
micã, astfel încât preþul a
ajuns la aproximativ 470
euro/mp.
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Blocaj la Guvern:

Victor Ponta

nu poate prelua

funcþia de ºef

al SGG
Mihai Busuioc, actualul ºef

al Secretariatului General al
Guvernului, refuzã sã contra-
semneze decizia lui Sorin
Grindeanu de a-l elibera din
funcþie. Drept urmare, aceasta
nu poate fi publicatã în Monito-
rul Oficial, iar Victor Ponta nu
poate prelua funcþia, au
declarat surse politice pentru
MEDIAFAX. Potrivit legii,
Monitorul Oficial funcþioneazã
sub autoritatea Executivului, ce
este exercitatã prin Secretariatul
General al Guvernului. Asta
înseamnã cã fiecare act emis
trebuie contrasemnat ºi de ºeful
Secretariatului General al
Guvernului (SGG). Încã de joi,
surse politice au anunþat cã în
locul lui Busuioc va fi numit
Victor Ponta. La preluarea
mandatului, în 4 ianuarie 2017,
numirea lui Busuioc la SGG a
fost prima mãsurã luatã de
premierul Grindeanu. Astfel,
Mihai Busuioc a fost eliberat
din funcþia de secretar general
al Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice ºi numit secretar
general al Guvernului, cu rang
de ministru. Busuioc a fost
demis în mai 2012 de cãtre
premierul de atunci, Victor
Ponta, de la ºefia Agenþiei
Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã. În iulie
2012 inspectorii Corpului de
Control al Guvernului au
identificat nereguli în derularea
unui proiect al Agenþiei de
Cadastru ºi Publicitate Imobili-
arã pentru care BIRD a împru-
mutat României peste 47
milioane euro, printre responsa-
bili aflându-se ºi Mihai Busu-
ioc. Busuioc a fost secretar
general adjunct la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Admi-
nistraþiei Publice în timpul
mandatului lui Liviu Dragnea.
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Paul Stãnescu, vicepreºedinte
PSD, a declarat la Slatina, cã ur-
mãtorul guvern ar trebui format
doar din oameni politici „cu greu-
tate”, precizând cã ºi el ar accep-
ta sã facã parte din echipa guver-
namentalã, „în anumite condiþii”.
„Nominalizarea viitorului prim-mi-
nistru va fi o chestiune greu de
fãcut. Vã asigur cã va fi un om
politic tot din PSD, iar din discu-
þiile noastre, vrem sã fie un gu-
vern în care sã avem foarte mulþi
oameni politici cu greutate, cu re-
zultate foarte bune. Am refuzat sã
intru în acest guvern, dar dacã
partidul mi-o va cere, voi intra în
urmãtorul guvern. Trebuie sã te
cheme cineva ca sã faci parte din
urmãtorul guvern. Voi intra în ur-
mãtorul guvern, în anumite con-

Prim-ministrul al landului Saxonia, Sta-
nislaw Tillich, a declarat într-o conferinþã
de presã cã existã legi prin care un premier
poate fi ales sau demis, ºi cã dacã Sorin
Grindeanu s-ar fi retras joi seara, România
ar fi pierdut la capitolul imagine. “Dacã
premierul României s-ar fi retras, Româ-
nia ar fi pierdut în imagine, la nivel inter-
naþional. Aveþi o Constituþie, aveþi legi care
precizeazã modul în care este ales sau de-
mis un prim-ministru, iar acestea nu pre-
vãd ca un ºef de partid sã poatã lua aceas-
tã decizie. Prim-ministrul a þinut cont de
lege în acest caz ºi important este pentru
imaginea României cã în aceastã þarã le-

”PNL dupã ce mâine îºi clarificã
conducerea trebuie foarte repede sã
strângã rândurile, sã gândeascã o
strategie foarte clarã ºi sã foloseas-
cã aceastã oportunitate pentru a în-
tãri forþa partidului. PSD, nu mai
meritã sã guverneze România ºi
PNL trebuie sã încerce sã construiascã o nouã
majoritate. Dar, sigur, în mod evident totul
depinde de ceea ce se va întâmpla în urmã-
toarele zile ºi PNL trebuie sã fie foarte prag-
matic, eficient ºi hotãrât sã lupte pentru bi-
nele României ºi sã arate cât de greºitã este
aceastã strategie a PSD”, a declarat secreta-
rul general interimar al PNL Cristian Buºoi.

Cristian Buºoi a spus cã liberalii vor sta-
bili luni cum se vor poziþional faþã de moþi-
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Vicepreºedintele PSD, Paul Stãnescu, lider al orga-
nizaþiei judeþene Olt, a declarat, ieri, cã ar accepta sã
facã parte din urmãtorul executiv, dupã ce Cabinetul

Grindeanu ar fi demis în urma unei moþiuni de cenzu-
rã, transmite corespondentul MEDIAFAX.

diþii, nu chiar aºa la prima striga-
re, pentru cã îmi doresc sã fie o
echipã politicã. Oamenii politici au
responsabilitate, au fost votaþi ºi
cred cã rãspunderea lor faþã de
actul de guvernare este mult mai
mare. Dacã te duci acolo trebuie
sã poþi fi tras la rãspundere pen-
tru ceea ce faci acolo. Nu te duci
doar ca sã-þi scrie în CV sau pe
cruce cã ai fost ministru”, a afir-
mat Paul Stãnescu.

Întrebat dacã vizeazã portofo-
liul de la Agriculturã, Stãnescu a
declarat cã are „un plan, dar nu
pot sã-l spun, la ora aceasta”. Pre-
ºedintele PSD Olt a admis cã din
urmãtorul guvern dat de PSD ºi
ALDE ar putea sã facã parte ºi
foºti miniºtri din Cabinetul Grin-
deanu. Petre Daea, Lia Olguþa Va-

silescu ºi Carmen Dan s-ar putea
numãra printre ei. „În urmãtorul
guvern se pot regãsi miniºtri din
fostul guvern care au fãcut trea-
bã. Aº fi subiectiv sã spun cine,
se va face o analizã în Comitetul
Executiv. Deja sunt trei care au
trecut evaluarea ºi care pot rãmâ-
ne ºi în urmãtorul guvern. Aceste
lucruri se vor discuta cu transpa-
renþã în Comitetul Executiv pen-
tru cã este foarte greu ºi pentru
preºedintele partidului sã-ºi asu-
me niºte oameni. Orice membru
de partid poate sã fie ministru”, a
declarat Stãnescu.

Liderul social-democrat a mai
opinat cã o guvernare mai efi-
cientã ar putea fi fãcutã cu o
echipã de miniºtri mai restrân-
sã, cu un guvern cu 16-17 porto-
folii. „Echipa guvernamentalã ar
trebui strânsã, din 27 de minis-
tere, ar trebuie 16-17. Este punc-
tul meu de vedere, dar orice re-
structurare a guvernului nece-
sitã ºi timp, douã-trei luni, ºi am
pierde timpul. Sã vedem ce ne
spun ºi specialiºtii”, a mai spus
Paul Stãnescu.

Paul Stãnescu a mai afirmat ieri
cã negocierile cu UDMR sunt în
curs, precizând cã Uniunea nego-
ciazã foarte bine o astfel de aso-
ciere. „Nu a fost o discuþie con-
cretã cu UDMR-ul, dar sigur cã
existã negocieri, nu este un secret.
Este o negociere ºi ºtiþi bine cã
UDMR-ul nu intrã într-o alianþã
de guvernare pânã nu negociazã
niºte lucruri. Sigur cã vom dis-
cuta toate aceste aspecte. Dacã
le putem accepta cererile, proba-
bil cã se va concretiza ceva”, a
declarat Paul Stãnescu.

În ceea ce priveºte susþinerea
Uniunii pentru moþiunea de cen-
zurã de miercuri, Stãnescu a de-
clarat cã vor suficiente voturi pen-
tru schimbarea guvernului. „Nu
vine niciun partid la guvernare fãrã
sã negocieze. UDMR negociazã
foarte bine, atunci când e vorba
sã voteze ceva. Eu sunt convins
cã PSD, ALDE ºi minoritãþile vor
avea voturi pentru a trece moþiu-
nea. N-am finalizat negocierile
pentru moþiune, pentru cã aceas-
ta va fi miercuri. E destul timp”,
a conchis liderul PSD Olt.

Buºoi: PNL trebuie sã încerce sã construiascã o nouã
majoritate, PSD nu meritã sã mai guverneze

Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buºoi,
candidat la ºefia partidului, a declarat ieri cã PSD nu
meritã sã mai guverneze dupã ”circul politic ieftin”,

afirmând cã PNL trebuie sã încerce, dupã Congres, sã
construiascã o nouã majoritate care sã guverneze.

unea de cenzurã. ”Luni dimineaþã se va lua
în discuþie, PNL va lua o decizie despre cum
ne poziþionãm. Opinia mea este cã nu ar tre-
bui sã facem jocul nici uneia dintre facþiuni-
le care luptã pentru putere în PSD, nu avem
de ce sã facem jocul domnului Dragnea, Tã-
riceanu, pentru cã în mod clar nu au adus
argumente convingãtoare, ci doar frustrãri-
le ºi nevoia de control total asupra Guver-
nului. Dar, o decizie finalã PNL o va lua dupã

Congres ºi va fi anunþatã publi-
cului la momentul potrivit”, a afir-
mat Buºoi.

Liberalul a calificat criza gene-
ratã de PSD-ALDE drept “un circ
politic ieftin”. “Este greu de cre-
zut pentru cineva care îºi constru-

ieºte o carierã în România, care vrea sã trã-
iascã într-o þarã civilizatã, sã accepte agresi-
vitatea preºedintelui PSD, care din obsesia
de control ºi poate din frustarea cã nu poate
fi prim-ministru cã este condamnat penal ºi
pentru cã nu are un control total asupra gu-
vernului, astãzi dinamiteazã propriul guvern
pe care l-a girat ºi l-a susþinut cu mult timp
în urmã. Eu cred cã PSD va plãti electoral”,
a spus Cristian Buºoi.

Prim-ministrul landului Saxonia: Dacã Grindeanu s-ar
fi retras, România ar fi pierdut la capitolul imagine

gea guverneazã”, a declarat prim-ministrul
Landului Saxonia, Stanislaw Tillich, la Si-
biu. Ieri, Stanislaw Tillich se aflã într-o vi-
zitã la Sibiu, unde a avut o întrevedere cu
primarul oraºului, Astrid Cora Fodor. Pre-
mierul Sorin Grindeanu a avut joi, în pro-
gram, mai multe întâlniri oficiale la Palatul
Victoria, în cadrul cãrora prim-ministrul
Landului Saxonia, Stanislaw Tillich, l-ar fi
felicitat pentru cã a luat decizia de a nu de-
misiona din fruntea Guvernului. “Doresc sã
vã felicit pentru decizia pe care aþi luat-o
asearã”, i-a spus Stanislaw Tillich premie-
rului Sorin Grindeanu. “Nu e simplu”, a
replicat Grindeanu.
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Sã recapitulãm câteva lucruri, deºi de la
un moment la altul, fluxul de ºtiri despre
criza politicã de la Bucureºti aduce elemente
noi. Chiar neaºteptate. Oricum, coaliþia
PSD-ALDE se gãseºte într-un moment de-
licat. Cum Sorin Grindeanu refuzã sã de-
misioneze ºi ar accepta gestul doar „la pa-
chet” cu Liviu Dragnea, se poate spune cã
– legal discutând – Guvernul se aflã încã
în funcþiune. Îl ajutã în acest sens secreta-
rul general al guvernului, Mihai Busuioc,
care refuzã sã contrasemneze ordinul pre-
mierului, prin care acesta a dispus elibera-
rea din funcþie a unor miniºtri, spre a fi
publicate în Monitorul Oficial. Preºedinte-
le Klaus Iohannis a luat act de crizã, evi-
tând însã, deocamdatã, o implicare direct,
sau în orice caz o intervenþie publicã. Or,
tocmai expectativa preºedintelui care lasã
– cu tact – rezolvarea crizei, exclusiv pe
seama coaliþiei de guvernãmânt, adânceºte
impasul în care au intrat Liviu Dragnea ºi

Cãlin Popescu Tãriceanu. ªi, încetul cu
încetul, criza s-ar putea întoarce împotri-
va lor. În presa strãinã comentariile sunt
mai degrabã favorabile lui Sorin Grindea-
nu, chiar dacã accentele nu par deplin con-
vingãtoare. Oricum, se reitereazã ideea
partajãrii vinovãþiei, adicã eventuala demi-
sie din funcþie a premierului sã fie însoþitã
ºi de cea a preºedintelui partidului social-
democrat. Un punct de vedere de luat în
seamã, este cel exprimat la RFI de parla-
mentarul german de origine românã, Bernd
Fabritius, membru în Bundestag, din par-
tea CSU (Uniunea Creºtin-Socialã), braþul
bavarez al partidului condus de Angela
Merkel (CDU). „Pentru mine este de ne-
conceput ca un partid care a câºtigat ale-
gerile, cum le-a câºtigat, sã fie nevoit sã se
gândeascã la o moþiune de cenzurã împo-
triva propriului guvern. O asemenea gafã
nu am întâlnit în viaþa mea politicã de pânã
acum”. Bernd Fabritius, numai cã nu le

spune celor de la PSD cã... n-au depãºit
vârsta pubertãþii. Dacã alãturãm acestei
declaraþii ºi pe cea a prim-ministrului lan-
dului Saxonia, Stanislaw Tillich, fãcutã la
Sibiu, într-o conferinþã de presã, cã „Ro-
mânia ar fi pierdut în imagine la nivel in-
ternaþional, dacã premierul Sorin Grindea-
nu ar fi demisionat”, felicitându-l chiar pen-
tru „decizia anunþatã miercuri seara”, pu-
tem realiza mai bine complexitatea jocului
politic de la Bucureºti. Ceea ce ºtim este
cã, în premierã, vom avea o moþiune de
cenzurã a unui partid împotriva propriului
guvern. Situaþia s-a complicat de la o zi la
alta ºi s-ar putea ca rãzboiul fratricid sã se
termine prost. Chiar pentru þarã, în mo-
mentul în care era consideratã o insulã de
stabilitate regionalã. Starea de consternare
se face resimþitã. Nu existã o certitudine
cã toþi parlamentarii PSD-ALDE vor vota,
necondiþionat, pentru trecerea moþiunii de
cenzurã. Nu toþi sunt „de acord” deplin cu

linia durã a liderului lor, Liviu Dragnea. Sã
ne reamintim cã la moþiunea de cenzurã,
precedentã, din 8 februarie a.c., iniþiatã de
PNL – susþinutã de USR ºi PMP – parla-
mentarii PSD, ALDE ºi UDMR nu au votat
pentru a fi excluse defecþiunile. În fine,
lovitura trãsnet, în cazul cã moþiunea tre-
ce, ar fi aceea ca preºedintele sã-l desem-
neze tot pe Sorin Grindeanu, ca sã forme-
ze noul guvern, fie sã desemneze un can-
didat din partea... PNL. Ca un rãspuns lo-
gic la tot ceea ce se întâmplã. ªi în temeiul
rechizitoriului, aºa-zisa „evaluare”, împo-
triva propriului guvern – girat de Liviu
Dragnea ºi condus de facto tot ce acesta –
dupã numai 6 luni de activitate. Perioadã
în care s-a confruntat cu douã conflicte
majore, reuºind sã retrezeascã societatea
civilã, dar ºi sã construiascã un lider alter-
nativ în propriul partid. ªi dacã Liviu Drag-
nea duce PSD în opoziþie, se poate spune
cã intrã de-a dreptul în istorie.

“Consecinþele pe care le gene-
reazã sub aspectul integritãþii ºi
calitãþii actului managerial din sis-
temul de sãnãtate impun însã rea-
nalizarea de cãtre Parlament a tu-
turor acestor intervenþii legisla-
tive, cu atât mai mult cu cât Se-
natul (care a respins în integrali-
tate O.U.G nr. 79/2016) ºi Ca-
mera Deputaþilor (care a aprobat
cu modificãri O.U.G nr. 79/2016)
au exprimat în cursul dezbateri-
lor parlamentare viziuni diferite
ce s-au materializat prin adopta-
rea unor forme substanþial ºi dia-
metral opuse în ceea ce priveºte
conþinutul normativ al legii supu-
se promulgãrii”, se spune în mo-
tivarea cererii.

În plus, legea aflatã la promul-
gare introduce compatibilitatea
dintre funcþia de manager ºi acti-

Preºedintele a returnat Parlamentului
modificãrile la Legea reformei în sãnãtate

Preºedintele Klaus Iohannis, a trimis ieri
Parlamentului, spre reexaminare, Legea
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã

a Guvernului nr. 79/2016 pentru modifica-
rea ºi completarea Legii nr. 95/2006 pri-
vind reforma în domeniul sãnãtãþii.

vitãþile desfãºurate la solicitarea
autoritãþilor centrale sau locale. În
absenþa unor precizãri legale din
care sã rezulte natura activitãþilor
solicitate, precum ºi tipul autori-
tãþii publice ºi domeniul în care
aceasta îºi desfãºoarã activitatea,
textul este neclar, putând genera
incertitudine juridicã ºi aplicare
discreþionarã.

Practic, prin eliminarea conflic-
tului de interese pentru managerii
mai sus menþionaþi din O.U.G nr.
79/2016 se eliminã singurul text
din legislaþie care reglementa con-
flictul de interese pentru aceastã
categorie de personal. În acest
sens, semnalãm cã din analiza co-
roboratã a Legii nr. 161/2003 ºi a
Legii nr. 176/2010, a O.U.G. nr.
79/2016 ºi a legii aflate la promul-
gare rezultã cã a fost eliminatã

posibilitatea ca managerii care
asigurã conducerea serviciilor
de ambulanþã judeþene ºi a Ser-
viciului de Ambulanþã Bucureºti-
Ilfov, precum ºi ai spitalelor
publice sã fie sancþionaþi pen-
tru conflictul de interese.

Faptul cã în Legea nr. 176/
2010 se menþine obligaþia de-
punerii declaraþiilor de avere ºi
de interese pentru persoanele
cu funcþii de conducere ºi de
control din cadrul unitãþilor sis-
temului de învãþãmânt de stat
ºi unitãþilor de stat din sistemul
de sãnãtate publicã (art. 1 pct.
32) nu presupune în mod au-
tomat, în absenþa unui text de
lege special, posibilitatea de a
sancþiona aceastã categorie de
personal pentru existenþa con-
flictului de interese. Mai mult
decât atât, spre deosebire de
noþiunea de funcþionar public
în sensul legii penale, noþiunea
de funcþionar public din Legea
nr. 161/2003 este mai restrân-

sã, referindu-se la persoanele
care îndeplinesc o funcþie publi-
cã, al cãror statut este reglemen-
tat de Legea nr. 188/1999, pre-
cum ºi de alte legi speciale”, se
mai spune în motivare.

În motivare se mai remarcã:-
 ”La art. unic pct. 14 din legea
transmisã la promulgare, alinea-
tul (7) al art. 185 prevede cã: „în
spitalele clinice, funcþia de direc-
tor medical, director de cerceta-
re, ºef de secþie medicalã, ºef de
compartiment medical, ºef de la-
borator medical, ºef de serviciu
medical ºi ºef birou medical se
ocupã de cãtre un cadru didactic
universitar medical desemnat în
urma concursului sau examenu-
lui organizat de senatul instituþiei
de învãþãmânt medical superior
public în cauzã.”

În perioada 15-16 iunie a.c.,
în conformitate cu Calendarul
principalelor activitãþi sportive in-
terne ºi internaþionale în anul 2017
al Ministerului Afacerilor Interne,
la Craiova s-a desfãºurat etapa a
II-a, faza interjudeþeanã a Cam-
pionatului de minifotbal (futsal).
La aceastã competiþie au partici-
pat loturile reprezentative ale uni-
tãþilor MAI care s-au calificat în
urma derulãrii fazei competiþio-
nale la nivel judeþean, respectiv
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj, Inspectoratul pentru Situa-
þii de Urgenþã „General Maghe-
ru” al judeþului Vâlcea, Inspec-
toratul de Poliþie Judeþean Mehe-
dinþi ºi Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Gorj. Clasamentul la fi-
nalul meciurilor a fost: locul I –
I.S.U. Dolj; locul II – I.P.J. Me-
hedinþi; locul III – I.PJ. Gorj;
locul IV – I.S.U  Vâlcea. Primele

Pompieri doljeni, pe podium
la competiþiile sportive ale MAI

douã clasate s-au calificat în ur-
mãtoarea fazã a competiþiei.

În plus, în perioada 13 - 16 iu-
nie 2017, Plt.maj. Cucu Corina
Mirela a participat la etapa finalã a
Campionatului de Atletism ºi Cros
al Ministerului Afacerilor Interne,
care s-a desfãºurat în Cluj-Napo-
ca, judeþul Cluj. În urma unei pre-
staþii sportive de excepþie, repre-
zentanta ISU Dolj a obþinut locul I
la proba de concurs „Vitezã 60 m”
ºi locul II la proba „Sãritura în lun-
gime” la categoria sa de vârstã.

Totodatã, Mr. Rãducan Bogdan
a fost selecþionat pentru a partici-
pa la etapa finalã pe I.G.S.U. a
Cupei A.S.P.R. ediþia 2017 la Te-
nis de Masã, competiþie care s-a
desfãºurat în perioada 12 - 15 iu-
nie 2017, în municipiul Bistriþa, jud.
Bistriþa-Nãsãud. Ofiþerul a obþinut
locul I la proba de simplu la cate-
goria sa de vârstã.

CARMEN ZUICAN
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Craiovean cercetat
pentru furtul a 42.600 lei

Conform IPJ Dolj,
în cursul zilei de joi,
15 iunie a.c., poliþiºtii
Secþiei 5 Craioviþa
Nouã au reuºit identi-
ficarea autorului unui
furt din locuinþã sã-
vârºit în perioada de-
cembrie 2016 –
29.04.2017. Este vor-
ba de apartamentul
nelocuit al pãrinþilor persoanei vãtãmate Gabriel Lauren-
þiu N., de 43 ani, din municipiul Craiova, faptã rãmasã
pentru scurt timp în evidenþa dosarelor penale cu autor
necunoscut a secþiei. În urma unor informaþii exploatate
de cãtre lucrãtorii de  Investigaþii Criminale din cadrul
Secþiei 5 Poliþie Craiova, a fost organizatã, joi, o acþiune
pe linia furturilor din locuinþã, ocazie cu care a fost iden-
tificat, prins ºi cercetat autorul faptei, în persoana lui
Marius Laurenþiu Bãrzoi, de 27 de ani, domiciliat în muni-
cipiul Craiova, care a recunoscut comiterea furtului su-
mei de 42.600 lei din sufrageria respectivei locuinþe. Asta
pentru cã locuia în apartamentul vecin ºi primise un rând
de chei chiar de la pãgubit, ca sã mai ude florile. Prejudi-
ciul a fost  recuperat în totalitate de poliþiºtii craioveni ºi
restituit integral persoanei vãtãmate. Cercetãrile continuã
în dosarul penal, iar la definitivarea acestora va fi propu-
sã soluþie legalã prin Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cercetat penal dupã ce
a fost prins bãut la volan

Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, în
noaptea de  joi spre
vineri, în jurul orei
01.50, un echipaj de
siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 4 Poli-
þie Craiova, aflându-
se în serviciul de pa-
trulare cu autospecia-
la din dotare, pe stra-
da Brazda lui Novac
din municipiu,  au
oprit în trafic pentru control un autoturism marca Dacia
Logan, la volanul cãruia se afla Aurel P., de 44 de ani,
din Craiova. Poliþiºtii l-au testat pe bãrbat cu aparatul
alcooltest, rezultând o concentraþie de alcool pur în ae-
rul expirat de 0,87 mg/l. Conducãtorul auto a fost ulte-
rior condus de poliþiºtii Secþiei 4 Poliþie la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova- Secþia UPU unde i s-au
recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii al-
coolemiei. Oamenii legii au întocmit pe numele bãrbatu-
lui dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de con-
ducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenþa
bãuturilor alcoolice.

Face puºcãrie pentru
infracþiuni rutiere

Reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj au anun-
þat cã, joi, 15 iunie a.-
c., lucrãtori din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Craio-
va, în colaborare cu
lucrãtori din cadrul
Secþiei 2 Poliþie Craio-
va ºi Serviciului Inves-
tigaþii Criminale din ca-
drul I.P.J. Dolj au or-
ganizat o acþiune pe linia depistãrii persoanelor urmãrite în
temeiul legii, ocazie cu care au pus în executare mandatul de
executare a pedepsei cu închisoarea nr. 992/15.06.2017, emis
de Judecãtoria Craiova pe numele inculpatului Claudiu-Aurel
T., de 32 de ani, din municipiul Craiova, pentru sãvârºirea
de infracþiuni la regimul circulaþiei rutiere. Persoana în cau-
zã a fost încarceratã în Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, acesta fiind condamnat la executarea unei pedepse
privative de libertate de 8 luni.

Reamintim cã, procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj a dispus trimiterea
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, a lui Adi Doru Barbu, de 27
de ani, din comuna Rast, pentru
sãvârºirea infracþiunii de dare de
mitã, dosarul înregistrându-se pe 23
mai a.c., pe rolul Tribunalului Dolj.
Asta dupã ce, pe 2 mai a.c., ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie
(SJA) Dolj, sub coordonarea pro-
curorului desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
în colaborare cu Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj, au organi-
zat prinderea în flagrant a lui Adi
Doru Barbu, în vârstã de 27 de ani,
din comuna Rast, în timp ce oferea
suma de 400 euro unui ofiþer de
poliþie din cadrul I.P.J. Dolj – Sec-

Începe procesul ºoferuluiÎncepe procesul ºoferuluiÎncepe procesul ºoferuluiÎncepe procesul ºoferuluiÎncepe procesul ºoferului
care a vrut sã scapecare a vrut sã scapecare a vrut sã scapecare a vrut sã scapecare a vrut sã scape

de dosar penal cu ...400 de eurode dosar penal cu ...400 de eurode dosar penal cu ...400 de eurode dosar penal cu ...400 de eurode dosar penal cu ...400 de euro

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au dispus începerea
procesului în cazul tânãrului de 27 de ani, din comuna
Rast, care a vrut sã mituiascã un poliþist cu 400 de euro
pentru a scãpa de dosar penal. Hotãrârea a fost luatã joi,
15 iunie a.c., de magistraþi, dupã ce dosarul a fost analizat
în acemra preliminarã, ºi, în plus, în aceeaºi zi, instanþa a
respins ºi solicitarea inculpatului de înlocuire a arestãrii
preventive cu arestul la domiciliu sau control judiciar.
Dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii se va stabili primul
termen de judecatã.

þia 8 Poliþie Ruralã Rast, Daniel
Penuº, pentru a nu dispune mãsuri
legale în legãturã cu întocmirea unui
dosar penal pentru conducerea unui
vehicul pe drumurile publice sub
influenþa alcoolului, în baza denun-
þului depus în aceeaºi zi de ofiþer la
la Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj. Potrivit denunþului, pe 1 mai
a.c., Barbu i-a oferit poliþistului o
sumã de bani pentru a nu i se în-
tocmi dosar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de conducere a
unui vehicul pe drumurile publice
sub influenþa alcoolului sau altor sub-
stanþe, faptã constatatã de poliþist
pe 28 aprilie a.c.. Echipa operativã
l-a „sãltat” pe doljean imediat ce i-a
pus pe birou poliþistului suma de
400 euro. Adi Barbu a fost adus la
Craiova, la sediul Parchetului de pe

lângã Tribunalul Dolj în vederea
continuãrii cercetãrilor pentru sã-
vârºirea infracþiunii de dare de mitã,
procurorul de caz dispunând reþi-
nerea inculpatului pe bazã de or-
donanþã de reþinere. O zi mai târ-
ziu, pe 3 mai a.c., Tribunalul Dolj
a dispus arestarea preventivã a
acestuia, mãsurã menþinutã ºi la
Curtea de Apel Craiova. Dosarul
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj ºi
a fost analizat în camera prelimi-
narã, de unde a ieºit joi, 15 iunie
a.c. Instanþa a respins cererile in-
culpatului ºi a dispus începerea
procesului: „respinge cererile ºi
excepþiile formulate de inculpatul
Barbu Adi Doru. Constatã legali-
tatea sesizãrii instanþei cu rechizi-
toriul nr. 299/P/2014 al Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
privind pe inculpatul Barbu Adi
Doru trimis în judecatã pentru in-
fracþiunea de dare de mitã. Con-
statã legalitatea administrãrii pro-
belor, a efectuãrii actelor de ur-
mãrire penalã ºi dispune începe-
rea judecãrii cauzei. Cu drept de
contestaþie în termen de 3 zile de
la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu, azi,
15.06.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. În ace-
eaºi zi, instanþa a respins ºi cere-
rea lui Adi Doru Barbu de înlocui-
re a arestãrii preventive cu o mã-
surã mai blândã, respectiv arestul
la domiciliu sau controlul judiciar:
„respinge cererea inculpatului
Barbu Adi Doru de înlocuire a
mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura preventivã a arestului la
domiciliu sau a controlului judi-
ciar. Menþine arestarea preventivã
dispusã faþã de inculpatul Barbu
Adi Doru prin încheierea 124/
03.05.2017 a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi”. Dupã ce va
rãmâne definitivã hotãrârea Tribu-
nalului, instanþa va stabili primul
termen de judecatã al cauzei.
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Pe bulevardul Tineretului au
fost date în folosinþã, începând
cu anul 2003, trei blocuri de lo-
cuinþe ANL pentru tineri. Legis-
laþia ulterioarã a adus noi mo-
dificãri în materie limitând, în
final, durata de închiriere la
doar un an de zile, perioadã
dupã care se putea face solici-
tarea de cumpãrare a acestor
imobile. Anii au trecut, chiriile
iniþial, ce-i drept mici, au ex-
plodat. Punctul culminat a ve-
nit pe mandatul guvernãrii Cio-
loº când, la o garsonierã, chi-
ria depãºea 250 de lei, iar la un
apartament cu douã camere,
320 de lei. ªi, aceasta, într-o
perioadã când salarii au luat-o
în jos dramatic.

Hârtiile au venit
Cum în toatã þara, potrivit

datelor publicate pe si te-ul
ANL, majoritatea primãriile ce
administreazã locuinþele ANL fi-
gureazã cu tabelele locuinþele
scoase la vânzare, primãria Cra-
iova s-a trezit asaltatã de noti-
ficãrile chiriaºilor pentru a fi-
naliza cât mai repede scoatere
la vânzare a celor trei blocuri
din  Craiovi þa .  În  urmã cu
aproape o jumãtate de lunã, chi-
riaºii de aici au primit din par-

Din motive numai de ei ºtiute,

Craiovenii nu se înghesuieCraiovenii nu se înghesuieCraiovenii nu se înghesuieCraiovenii nu se înghesuieCraiovenii nu se înghesuie
sã cumpere locuinþele ANLsã cumpere locuinþele ANLsã cumpere locuinþele ANLsã cumpere locuinþele ANLsã cumpere locuinþele ANL

În urmã cu aproape douã sãptãmâni,
toþi chiriaºii locuinþelor ANL situate în
blocul T1, din cartierul Craioviþa, au
primit din partea Primãriei Craiova în-
ºtiinþarea cã îºi pot exercita dreptul de a
cumpãra locuinþele. Preþurile sunt apro-
piate de valoarea de înlocuire stabilitã
prin Ordinul nr. 1077 din 29 iulie 2016,
emis de Ministerul Dezvoltãrii Regiona-
le ºi Administraþiei Publice, care a ela-
borat o valoare de înlocuire de 1.757,88
lei/mp metru inclusiv TVA. Desigur, la
achiziþie s-au adãugat cota-parte din spa-
þiile comune ºi din centrala termicã, ast-

fel încât preþul a ajuns la aproximativ 470
euro/mp. Dupã o întreagã tevaturã cu
actele oficiale necesare finalizãrii pro-
cesului de scoatere la vânzare, Direcþia
Patrimoniu din cadrul Primãriei Craio-
va ºi OCPI Dolj s-au pus de acord pentru
cele ºase scãri ale blocului T1. Mai nou,
pentru blocurile T2 ºi T3 se vor purta,
din nou, discuþii interinstituþionale pen-
tru a evita blocajele deja apãrute. La ora
actualã, la sediul asociaþiei de locatari
ANL B1, doar ºase chiriaºi au solicitat
adeverinþele cerute de legislaþie pentru
a completa dosarul de cumpãrare.

tea municipalitãþii înºtiinþãrile cu
privire la posibilitatea de a de-
veni proprietari ai imobilelor pe
care le deþin acum în baza con-
tractelor de închiriere. Având în
vedere cã existã, deja, ºi posi-
bilitatea de a le achiziþiona cu
plata în rate, plãtite la ghiºele
de taxe ºi impozite ale Primã-
riei Craiova, s-ar fi crezut cã
oamenii dau buzna sã le cum-
pere. Numai cã, la sediul aso-
ciaþiei ce-i deserveºte, doar
ºase persoane au solicitat ºi pri-
mit, pânã acum, adeverinþa con-
form cãreia nu au datorii la în-

treþinere, act nece-
sar constiutirii dosa-
rului de achiziþie a
imobilelor.

Sã reamintim cã,
într-o altã ºedinþã a
Consiliului Local al
Craiovei, prin Hotã-
rârea nr. 154/2017 s-
au aprobat variantele
contractelor de vân-
zare-cumpãrare: cu
plata integralã – din
credite sau din surse
proprii – ºi cu plata
în rate, cu condiþia
achitãrii avansului de
15% din totalul valo-
rii, dar ºi a comisio-
nului de vânzare de
1% din valoarea de
vânzare, care se
cuvine autoritã-

þii publice locale – în cali-
tate de unitate care efectu-
eazã vânzarea ºi acoperã
cheltuielile de promovare,
publicitate imobiliarã, evi-
denþã ºi vânzare.

Acum, ceilalþi chiriaºi de
la blocurile T2 ºi T3, aº-
teaptã înºtiinþãrile cu acelaºi
mesaj. Numai cã, deja au
apãrut unele inadvertenþe,
responsabilii din Primãrie fi-
ind în discuþii cu cei de la
OCPI Dolj pentru remedie-
rea problemelor. Mai mult ca
sigur cã este o chestiune de

câteva zile sau sãptãmâni, pânã
ce toþi chiriaºii ANL vor fi notifi-
caþi în acest sens.

S-a muncit în echipã
Preþurile pe piaþa imobiliarã

au explodat în ultimele luni. S-
a ajuns ca un apartament de 3
camere, cu o suprafaþã utilã de
60 de mp se  f ie  vândut  cu
55.000 – 60.000 de euro. Cre-
ditele prin programul Prima
Casã sunt cele mai cãutate, da-
toritã dobânzii mai mici în ra-
port cu creditul de nevoi per-
sonale. De la 4,5% la 10% este,
totuºi, o diferenþã semnificati-
vã, mai ales când suma împru-
mutatã este foarte mare. În Cra-
iova se construieºte pe unde se
mai gãseºte cât o palmã de te-

ren liber. P+9 pare sã fie regu-
la, adicã se merge pe principiul
exploatãrii la maximum a tere-
nurilor construibile.

Cu toate acestea, se pot naº-
te mai multe semne de întreba-
re: fie chiriaºii ANL nu dispun
de sumele necesare pentru a
achiziþiona locuinþele, fie la unii
dintre ei, vârsta mai înaintatã ºi
veniturile personale modice
sunt un impediment serios în
tentativa de a contracta un îm-
prumut cu banca. Avansul per-
ceput de municipalitate porneºte
de la circa 14.000 de lei. Dar,
cum tot  printr-o hotãrâre a
Consiliului Local, cea cu nr.
196/2017, s-au fixat chirii ºi de

zero lei pentru simplul motiv cã
titularii contractelor de închirie-
re ºi familiile acestora nu mai
au un loc de muncã, adicã nu
pot proba cu acte emise de vre-
un angajator cã au venituri, este
evident cã posibilitatea de a-ºi
cumpãra locuinþele devine din
ce în ce mai problematicã.

„Eu aº vrea sã-i mulþumesc
pentru acest punct în primul ºi
în primul rând colegului meu Adi
Cosman ºi Direcþiei de Patrimo-
niu pentru cã, aºa cum ºtiþi,
voinþa ºi dorinþa de a vinde aces-
te locuinþe a fost dintotdeauna.
Ceea ce este o problemã la nivel
naþional, este cadastrarea ºi in-
tabularea acestor apartamente
spre a putea fi vândute, pentru
cã sunt cheltuieli foarte mari ºi

eforturi foarte mari. Numai prin
munca ºi insistenþa lui Adi Cos-
man împreunã cu oamenii din
departamentul patrimoniu, ca-
dastriºtii de acolo care au fãcut
aproape în afara programului
aceste lucruri având totodatã ºi
alte zeci de lucrãri de realizat,
nefiind un serviciu specializat în
acest sens, s-a putut ajunge în
acest stadiu. Sper cã nu ne vom
opri aici ºi în continuare vom
putea sã mergem mai departe,
Adi, ºi cu celelalte blocuri ºi sã
nu ne oprim”, a precizat actua-
lul primar Mihail Genoiu, cu
puþin timp înaintea votãrii pe
acest punct al ordinii de zi, în
data de 27 aprilie a.c.
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Deºi Spitalul Municipal ”Fi-
lantropia” deþine un aparat pe
care îl foloseºte la transfuza-
rea pacienþilor, nu este nici pe
departe unul care sã aibã per-
formanþele noului echipament
pe care l-a primit ca donaþie.
Potrivit cadrelor medicale, apa-
ratul proaspãt intrat în uz, care
valoreazã 32.440 de lei, este de
mare folos în urgenþele majo-
re, atunci când este absolut ne-
cesar ca sângele sã fie livrat
imediat. ªi aparatul acesta reu-
ºeºte sã încãlzeascã sângele în
15 minune ºi sã dezgheþe plas-
ma în 20 de minute, din mo-
mentul când este scoasã din
congelator, conform indicaþii-
lor tehnice oferite de cadrele
medicale. În  plus, echipamen-
tul este dotat cu tot ceea ce
este nevoie, astfel încât singu-
ra operaþiune de care va mai fi
nevoie este cea de revizie, fi-
ind unul de ultimã generaþie.
„Aparatul este foarte util în ur-
genþele majore, atunci când
trebuie sã se transfuzeze o can-
titate de sânge într-un timp
foarte scurt -  în hemoragii,
ºocuri hemoragice, care la noi
în spital sunt destul de frec-
vente”, au explicat asistentele
nedicale, care au ºi prezentat
aparatul  dest inat  pregãt i r i i
transfuziilor.

Conducerea spitalului
a mulþumit donatorilor

Directorul Spitalului „Filan-
tropia”, dr. Alice Vrâncuþi, a
mãrturisit cã aparatul primit
ajutã foarte mult actul medical
ºi, totodatã, pe toþi cei impli-
caþi, de la medici ºi pânã la
pacienþii cãrora li se vor face
transfunzii. Managerul a mul-
þumit pentru gestul fãcut de
Mitropolia Olteniei ºi nu ºi-a

Mitropolia Olteniei a donat un aparatMitropolia Olteniei a donat un aparatMitropolia Olteniei a donat un aparatMitropolia Olteniei a donat un aparatMitropolia Olteniei a donat un aparat
performant Spitalului „Filantropia”performant Spitalului „Filantropia”performant Spitalului „Filantropia”performant Spitalului „Filantropia”performant Spitalului „Filantropia”
Un aparat foarte util în tratarea pacienþilor de la

Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” din Craiova a fost
donat, ieri, de Mitropolia Olteniei. În prezenþa ÎPS
Irineu, echipamentul sanitar care este folosit la încãlzirea
sângelui ºi a plasmei a fost transmis cadrelor medicale,
iar Mitropolitul Olteniei a promis cã, ºi pe viitor, spitalul
va beneficia de acte caritabile din partea Bisericii.

ascuns dorinþa ca, ºi de acum
încolo, spitalul sã mai benefi-
cieze de astfel de acte carita-

bile.  ”Este o onoare pentru
Spitalul Municipal Filantropia
sã-l avem alãturi de noi pe Înalt
Prea Sfinþia Sa, dr. Irineu, Mi-
tropolitul Olteniei. Conducerea
spitalului ºi personalul medical,
cât ºi pacienþii îi mulþumesc ºi
îi  sunt recunoscãtori pentru
implicarea reprezentanþilor Mi-
tropoliei Oltenia în achiziþiona-
rea ºi donarea unui aparat de
înaltã performanþã pentru dez-
gheþarea plasmei ºi încãlzirea
sângelui. Acest aparat va fi
foarte util pentru crearea con-
diþiilor optime ale transfuzãrii
acestor pacienþi în stare gra-
vã. Mulþumim din suflet ºi este
o binecuvântare pentru noi
acest sprijin umanitar care aju-
tã atât spitalul, pacienþii, ca-
drele medicale, cât ºi sistemul
sanitar în general. Aceste acte
de donaþie sunt binevenite ºi
am dori sã se întâmple astfel
de fapte bune mai tot timpul”.
Directorul spitalului a precizat

cã noul aparat va deservi mai
multe secþii,  respectiv Hema-
tologie, Oncologie, Terapie In-
tensivã, Obstreticã- Ginecolo-
gie, Neonatologie, cât ºi în ce-
lelalte secþii ale Spitalului Cli-
nic Municipal ”Filantropia”.

ÎPS Irineu: ”Este o bucurie
pentru noi”

ÎPS Irineu, Mitropolitul Ol-
teniei, care a oferit ºi o icoanã
spitalului, a mãrturisit cã ges-
tul face parte dintr-un proiect
mai vast ce presupune spriji-
nirea spitalelor ºi a ºcolilor.
”Este o bucurie pentru noi sã
întâmpinãm, cu asemenea ges-
turi ºi fapte, pe cei care au tre-
buinþã de ajutorul nostru. În
primul rând, Mântuitorul nos-
tru, Iisus Hristos ne învaþã sã
iubim aproapele aºa cum îl iu-
bim pe El. ªi considerãm cã
iubirea aceasta, care vine din
inimã, ºi în primul rând presu-
pune sângele, se concretizea-
zã în asemenea echipamente pe
care noi le-am donat Spitalulul
Filantropia. Aceste lucrãri ale
noastre fac parte dintr-un pro-
gram vast pe care noi ni l-am

propus anul acesta pentru spi-
tale ºi ºcoli. În primul cã avem
nevoie de astfel de exemple. ªi,
în acelaºi timp, de asemenea
fapte pe care sã le facem în nu-
mele Bisericii, în numele fraþi-
lor ºi surorilor noastre, în nu-
mele preoþilor, în numele cre-
dincioºilor. Întrucât e bineve-

nitã aceastã dãruire ºi aceastã
bucurie de a dãrui”.

Vor urma ºi alte donaþii
din partea Mitropoliei

În plus, Mitropolitul Olte-
niei a þinut sã asigure condu-
cerea spitalului cã Biserica va
avea în vedere ºi alte acþiuni
în acest scop. ” Este clar cã
sprijinul nostru va continua pe
mai departe, atât prin moni-
torizarea acestui aparat, cât ºi

prin echipamentele care vor fi
necesare continuãrii lucrãrii
cu acest aparat. Ne vom ori-
enta ºi pentru alte spaþii ºi alte
laboratoare de spital ºi con-
siderãm cã lucrurile vor avea
o continuitate ºi un bun mers.
Dorim ca atunci când omul
este în suferinþã sã fie spriji-

nit ºi ajutat, sã fie îngrijit ºi
ameliorat în starea lui de sã-
nãtate. Este clar cã darul nos-
tru va servi spitalului ºi noi
ne vom bucura de aceste ges-
turi, de aceste lucruri ºi Dum-
nezeu va rãsplãti celor care
ne-au ajutat ºi pe noi. Pentru
cã trebuie sã ºtiþi cã noi nu
facem decât sã luãm de la cei
care ne ajutã pe noi ºi sã dã-
ruim celor la l þ i” ,  a  adãugat
ÎPS Irineu.

În curând, va fi inaugurat
ºi noul sediu

Potrivit protocoalelor în do-
meniu, sângele trebuie pãstrat
la o temperaturã de 4 grade Cel-
sius, fiind transportat cãtre spi-
tal într-o geantã frigorificã. În
cadrul unitãþii de transfuzii, care
funcþioneazã la spital, sunt obli-
gatorii testele de compatibilita-
te. Atunci când este administrat,
trebuie sã aibã 37 grade Celsius,
exact ca temperatura corpului.
Pentru a-l aduce la aceastã tem-
peraturã optimã, se foloseºte un
aparat medical de genul celui
donat de Mitropolia Olteniei.

Dupã cum se ºtie, în urmã-
toarea perioadã, acelaºi spital va
beneficia ºi de un sediu nou,
construit în totalitate cu bani de
la bugetul local – 8 milioane de
euro – pe scheletul din curtea
spitalului de Boli Infecþioase.
Autoritãþile au promis cã, în re-
soectiva locaþie, vor fi instalate
dotãri medicale ºi mobilier noi.
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Ford a anunþat recent cã va des-
chide la Londra un Birou de Ino-
vaþie dedicat Transportului Inteli-
gent care se va concentra pe vii-
toarele soluþii de transport la nivel
european. Noul birou îi va oferi
echipei de specialiºti ultracalificaþi
Ford acces rapid la companii de
clasã mondialã din zona digitalã, la
instituþii academice de vârf ºi la
partenerii deja existenþi. Þinta este
dezvoltarea pe termen scurt a so-
luþiilor de transport inteligent care
rezolvã cerinþele oraºelor mari ale
Europei. “Stabilirea unei baze în
centrul inovaþiei mobilitãþii din Lon-
dra pentru echipa noastrã aflatã în
continuã creºtere este o miºcare
vitalã pentru a accelera procesul
nostru de învãþare ºi dezvoltarea
noilor tehnologii. Biroul din hub-ul
tehnologic Here East ne va oferi
posibilitatea de a stabili colaborãri
strânse ºi de a dezvolta concepte-
le neconvenþionale de care avem
nevoie pentru a rãspunde la pro-
vocãrile de transport ale viitorului.
În acelaºi timp, ne vom plasa ideal
pentru a continua împreunã cu
partenerii noºtri construcþia pro-

De la lansarea sa în 1987, în
11 þãri ºi cu participarea a 3.200

Ford: Birou de Inovaþie în domeniulFord: Birou de Inovaþie în domeniulFord: Birou de Inovaþie în domeniulFord: Birou de Inovaþie în domeniulFord: Birou de Inovaþie în domeniul
TTTTTransportului Inteligentransportului Inteligentransportului Inteligentransportului Inteligentransportului Inteligent

Ford Europa accelereazã cercetarea ºi
dezvoltarea soluþiilor de mobilitate
printr-un Birou de Inovaþie în domeniul
Transportului Inteligent. Biroul are ca
scop dezvoltarea pe termen scurt a teh-
nologiilor necesare transportului inteli-
gent, concentrându-se în acelaºi timp pe

cerinþele specifice ale oraºelor europe-
ne. Acest office, dezvoltat în cadrul hub-
ului de inovaþie londonez Here East mar-
cheazã o abordare nouã din punct de ve-
dere antreprenorial, aºezând Ford alã-
turi de cei mai buni inovatori din zona co-
mercialã, digitalã ºi academicã.

iectelor deja existente ºi vom avea
acces la talentele londoneze de clasã
mondialã din domeniul digital.
Aceºti doi vectori vor fi cheia am-
biþiei noastre de a deveni liderul
mondial în soluþii alternative de
transport”, a declarat Steven Arm-
strong, vicepreºedinte al Grupului
ºi preºedinte al birourilor Ford
Motor Company din Europa, Ori-
entul Mijlociu ºi Africa, la deschi-

derea London Tech Week.
„Here East este un proiect unic”

Noul birou Ford este localizat
în Campusul Here East, construit
în cadrul Parcului Olimpic Queen
Elizabeth, va beneficia de servi-
ciile a 40 de specialiºti ºi va fi des-
chis în a doua jumãtate a acestui
an. Faptul cã este localizat în Lon-
dra le va permite cercetãtorilor

Ford sã se afle în imediata veci-
nãtate a proiectelor moderne pe
care Ford le deruleazã în Londra,
aºa cum sunt testele cu versiunea
hibridã plug-in a lui Transit, care
vor fi lansate în cursul acestui an.
Reþeaua privatã de strãzi ale Par-
cului Olimpic ar putea fi utilizatã
în viitor în cadrul testelor “Here
East este un proiect unic ºi oferã
spaþiul ºi infrastructura necesare
pentru zona antreprenorialã, pen-
tru business-urile de nivel mon-
dial ºi pentru mediul academic, ai
cãror membri pot sã se întâlneas-
cã ºi sã colaboreze în cãutarea
inovaþiei. Decizia Ford de a se alã-
tura comunitãþii noastre de spe-
cialiºti în tehnologie, start-up-uri
ºi inovatori, ca parte a strategiei
de cãutare a soluþiilor inteligente
de transport urban, e un punct
captivant al dezvoltãrii întregului
campus”, spune Gavin Pool,
CEO al Here East Londra.

Centrul de Cercetare
ºi Inovaþie din Aachen

Campusul gãzduieºte deja se-
diul Universitãþii Loughborough,
unul dintre cei mai vechi ºi mai
importanþi parteneri academici de
cercetare pe care-I are Ford, dar
ºi Advanced Propulsion Center
(APC), centru cu care Ford a co-
laborat la studii de cercetare în
domeniul propulsiei ºi în dezvol-
tarea proiectului Transit plug-in
hybrid. Printre celelalte nume pre-
zente în campusul Here East se
numãrã Plexal Innovation Centre
ºi UCL Robotics. Noul birou des-
chis de Ford la Londra comple-
teazã reþeaua gobalã de centre de
inovaþie care include Centrul de
Cercetare ºi Inovaþie din Aachen,
Germania, dar ºi Laboratoarele
Ford Smart Mobility Greenfield
din Palo Alto, California, Statele
Unite ale Americii.

O nouã aplicaþie mobile Erasmus+
La aniversarea a 30 ani de la înfiinþarea programului

de mobilitate „Erasmus”, de care au beneficiat pânã în
prezent 9 milioane de persoane, Comisia a lansat marþi,
13 iunie, o nouã aplicaþie mobilã dedicatã. Conceputã
pentru studenþi, cursanþii din învãþãmântul profesional ºi
participanþii la schimburile pentru tineri, aplicaþia va
facilita experienþa Erasmus+ pentru toþi participanþii.

Aplicaþia mobilã Erasmus+ va permite participanþilor:
 sã monitorizeze cu uºurinþã progresele înregistrate în ceea ce

priveºte diferitele etape administrative înainte, în timpul ºi dupã seju-
rul lor în strãinãtate, inclusiv aprobarea ºi semnarea online a acordu-
rilor de studiu cu universitãþile de origine ºi cele gazdã;
 sã partajeze ºi voteze sfaturile preferate pentru a-i ajuta pe

ceilalþi sã se integreze în comunitatea localã; ºi
sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele lingvistice prin intermediul plat-

formei on-line de sprijin lingvistic Erasmus+.

de studenþi, Erasmus a oferit
unui numãr de 9 milioane de per-

soane posibilitatea de a studia, de
a se forma, de a face voluntariat
sau de a câºtiga experienþã pro-
fesionalã în strãinãtate. În 2014,
a fost creat programul Eras-
mus+, ce integreazã toate iniþia-
tivele în materie de educaþie, for-
mare, tineret ºi sport într-un ca-
dru european unic. 33 de þãri
europene participã în prezent la
program (toate cele 28 de state
membre ale UE, Turcia, fosta
Republicã iugoslavã a Macedo-
niei, Norvegia, Islanda ºi Liech-
tenstein), iar peste 2 milioane de
persoane au beneficiat de o ex-
perienþã Erasmus+ în mai puþin
de trei ani. „Fiecare euro pe care
îl investim în Erasmus+ este o
investiþie în viitor — în viitorul
unui tânãr ºi al ideii noastre eu-
ropene. Nu îmi pot imagina ceva
care sã merite aceastã investiþie
mai mult decât aceºti lideri de
mâine. Având în vedere cã sãr-
bãtorim participantul cu numãrul
9 000 000-, sã ne asigurãm cã
suntem de 9 ori mai ambiþioºi cu
viitorul program Erasmus+.”, a
declarant preºedintele Comisie
Europene, Jean-Claude Juncker. 

Prima versiune a aplicaþiei este
deja disponibilã pentru iOS ºi An-

droid. Noi caracteristici ºi actua-
lizãri periodice o vor extinde în
curând la alte grupuri de partici-

panþi, garantând astfel faptul cã
ea acoperã ºi nevoile viitoare ale
generaþiei Erasmus+.



„Salonul de Varã”, la Galeria „Vollard”
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Deschisã la 1 octombrie 2016 ºi cuprinzând
câteva zeci de reprezentaþii, unele în premierã, sta-
giunea artisticã 2016-2017 a Teatrului pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri” se încheie la acest sfârºit
de sãptãmânã. Cei mici sunt aºteptaþi astãzi, 17
iunie, sã îºi dea întâlnire cu „Zorro”, la ora 18.00,
în spectacolul cu scenariul ºi regia Cristian Mi-
tescu, scenografia Oana Micu ºi Tiberiu Toitan,
coregrafia Ionuþ Sergiu Anghel, pe muzica lui Ale-
xandru Berehoi. În distribuþie: Cosmin Dolea, Geo
Dinescu, Marin Fagu ºi Adriana Ioncu.

Duminicã, 18 iunie, de la ora 11.00, va fi pre-
zentat spectacolul „Sarea în bucate”, dupã
Petre Ispirescu, scenariul ºi regia Valentin Do-
brescu, scenografia Mihai Pastramagiu, muzi-
ca Alin Macovei-Moraru. Vor urca pe scenã ac-

Final de stagiune la Teatrul „Colibri”
torii Ionica Dobrescu, Oana
Stancu, Adriana Ioncu, Iu-
lia Cârstea, Cosmin Dolea,
Mugur Prisãcaru ºi Daniel
Mirea. Biletele se pot pro-
cura de la Agenþia teatrului,
deschisã astãzi între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar
duminicã, în intervalul
10.00-13.00, la preþurile de 7
lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului.

Tot mâine, dar de la ora
13.00, cei peste 100 de ucenici
din cea de-a treia serie a ate-
lierelor de creaþie din stagiu-
nea 2016-2017 vor anima cu
bucurie scena Teatrului „Co-

libri”. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, în perioa-
da aprilie-iunie s-au derulat 12 ateliere: „Dincolo
de poveste” (coord. Rodica Prisãcaru), „Micii cre-
atori” (coord. Ionica Dobrescu), „Laboratorul
creativ” (coord. Andreea Melinescu), „Experi-
ment scenografic” (coord. Iulia Goanþã), „Primul
pas pe scenã” (coord. Alis Ianoº), „Puzzle Facto-
ry” (coord. Adriana Teodorescu), „Poveºtile co-
pilãriei”, „Construim cu bucurie” ºi „Lumea pi-
ticilor” (coord. Laura Pumnea), „Cine sunt eu” ºi
„Dincolo de mascã” (coord. Geo Dinescu), „Zece
degete, nu doar douã mâini” (coord. Marin Fagu).
Înscrieri pentru o nouã serie de ateliere de creaþie
se vor face din toamna acestui an.

MAGDA BRATU

Festivalul Internaþional al
Tinerilor Regizori „Theater
Networking Talents”, care va
fi organizat la Craiova între 28
iunie ºi 1 iulie a.c., invitã tine-
rii din lumea teatrului la cel mai
mare eveniment de gen cu ex-
punere internaþionalã din Ro-
mânia, dedicat lor. Evenimen-
tul pune la dispoziþie 30 de
burse de participare (cazare ºi
masã, între 27 iunie ºi 2 iulie)
pentru studenþii la regie, ac-
torie, scenografie, teatrologie
din Romania. Înscrierile se fac
la adresa pr@tncms.ro (nume,
facultatea, secþia ºi anul), se-
lecþia urmând sã aibã loc în
ordinea înscrierii aplicaþiilor.
Termen-limitã: luni, 19 iunie,
ora 16.00.

Festivalul „Theater
Networking Talents” este or-
ganizat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
împreunã cu Departamentul de Arte al Univer-
sitãþii din Craiova, UNITER, Universitatea Na-
þionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L.
Caragiale” (U.N.A.T.C.) ºi Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova, fiind „gândit drept o
rampã de lansare pentru absolvenþii specializã-

30 de burse de participare pentru studenþii din
þarã la Festivalul Tinerilor Regizori de la Craiova

rii regie de teatru”. Zece
spectacole prezentate de ti-
neri actori ai Universitãþi-
lor de Arte din România,
Serbia ºi Bulgaria s-au în-
scris în competiþie la aceas-
tã primã ediþie.

«Între 27-29 iunie 2017
va avea loc la Craiova ºi o
întâlnire în cadrul proiec-
tului „Drama goes Digital”,
la care Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” participã
alãturi de alte teatre, împre-
unã cu oameni de ºtiinþã
din Olanda, Franþa, Belgia,
Germania, Croaþia ºi Nor-
vegia, cu scopul de a in-
troduce noile tehnologii
media în arta spectacolu-
lui. Pe parcursul celor trei
zile, se vor desfãºura mai
multe conferinþe, wor-

kshop-uri ºi vizite de lucru, susþinute de spea-
keri români ºi din afara þãrii, iar pe 29 ºi 30 iunie
reputatul regizor britanic Declan Donnellan ºi
scenograful Nick Ormerod vor susþine wor-
kshop-uri cu tinerii aflaþi la Craiova», precizea-
zã reprezentanþii Naþionalului craiovean.

MAGDA BRATU

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” se va deschide luni,
19 iunie, ora 18.00, „Salonul de Varã” –
expoziþie ce cuprinde lucrãri realizate de
artiºtii Cenaclului de Arte Vizuale „Seniori
Art” din Craiova. Îºi vor prezenta lucrãrile
Nicu Boltaºu, Florin Grãdinaru, Daniel
Guþã, Mariana Montegaza (totodatã,
curator), Petronela Milea, Gabriela
Rãdulescu, Nela Sãlcianu, Claudia
Strâmbeanu, Valentina Þicudeanu º.a.
Despre expozanþi ºi lucrãrile lor – cea mai
bunã dintre ele urmând sã fie premiatã –
va vorbi muzeograf Rusalia Crãciunoiu,
de la Muzeul de Artã Craiova. Expoziþia
va fi deschisã publicului în perioada 19-30
iunie. Cenaclului de Arte Vizuale „Seniori
Art” (preºedinte: Mariana Montegaza) a
fost fondat în anul 2013, în prezent
numãrând 26 de membri.

MAGDA BRATU

În perioada 17 iunie – 22 iulie,
programul va ajunge în ºase oraºe
din þarã ºi îºi propune sã înlo-
cuiascã 10.000 de periuþe de dinþi
vechi cu altele noi, sã ofere infor-
maþii ºi materiale educaþionale cu
privire la la igiena oralã ºi cupoa-
ne de reducere pentru pastã de
dinþi. Susþinutã de cele mai impor-

„Rabla pentru periuþa ta!”
Pentru al cincilea an consecutiv, prin programul „Rabla pentru
periuþa ta”, copiii ºi pãrinþii sunt îndemnaþi sã aibã grijã de

igiena lor oralã ºi sã lupte împotriva problemelor dentare. În
cadrul celei de-a ºasea ediþii a campaniei „Zâmbeºte România,

GSK Consumer Healthcare” organizeazã „Monster Rabla”.

tante branduri din domeniu, cara-
vana va trece ºi prin Craiova, în
cea de-a cincea zi a turneului. O
bunã igienã oralã presupune
schimbarea periuþei de dinþi o datã
la trei luni, dar, în România, aceste
lucru se întâmplã la aproximativ un
an ºi trei luni.

CRISTI PÃTRU

Sala fostului Club „Electroputere”
s-a dovedit neîncãpãtoare pentru cei
care au  þinut sã ia parte  la sãrbãtoa-
rea ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þi-
þeica” din Craiova. Rând pe rând, au
urcat pe scenã mai mult de 100 de
elevi , din cei peste 1.000 de copii ai
unitãþii,  însoþiþi de profesorii lor, cei

Sãrbãtoare, la Teatrul
pentru copii ºi tineret
„Colibri”, din Craiova:
elevi, pãrinþi, cadre didacti-
ce au participat la festivitã-
þile prilejuite de aniversa-
rea a 53 de ani a ªcolii
Gimnaziale „Gheorghe
Þiþeica” din Craiova.

care, în acest an ºcolar au fost pre-
mianþi . Cel mai bine dã valoarea aces-
tei unitãþi de elitã a ºcolii craiovene ºi
nu numai, chiar ceea ce þine ºi pe site-
ul instituþiei: Toleranþa, Integritatea,
Tactul, Echitatea,  Încrederea, Coo-
perarea,  Autodepãºirea, iniþiale de
început de cuvinte care formeazã ºi

numele ºcolii  „Am mai multe emoþii
decât atunci când aveam ca elevã.
Le mulþumesc atât elevilor, cât ºi pã-
rinþilor lor ºi colegilor mei. Suntem
una dintre instituþiile de elitã ale în-
vãþãmântului doljean, care promo-
vãm respectul dezvoltarea, inovati-
vitatea.Ceea ce am reuºit nu puteam
face fãrã sprijinul Asociaþieii „Pãrin-
þii pentru mileniul III”, cei care au
grijã de elevii noºtri ºi nu pot sã nu-
i mulþumesc doamnei  Mirela Tru-
þã, cea care coordoneazã aceastã or-
ganizaþiei”, a precizat prof.  Cerale-
la Cremene, manager al ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Þiþeica”.

CRISTI PÃTRU

Ca de obicei, judeþul Dolj s-a numãrat printre cele
cu un numãr mare de proiecte aprobate, valoarea to-
talã a granturilor aprobate fiind de 1,2 milioane de
euro. Cele douã proiecte sunt destinate atât elevilor
, cât ºi profesorilor, un numãr de mai bine de 300 de
copii ºi 50 de profesori participând la stagii de for-
mare profesionalã. Implementarea acestor proiecte ,
în anul ºcolar 2017/2018, va permite judeþului Dolj sã
beneficieze de forþã de muncã bine calificatã în di-
verse domenii calificate. Se remarcã lista unor unitãþi
ºcolare bune beneficiare ale fondurilor europene: Li-
ceul „Charles Laugier”, Liceul Tehnologic Special „Be-
ethoven”, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Naþio-
nal Economic „Gheorghe Chiþu”, Colegiul Tehnic de

Proiecte pentru dezvoltare
Dupã aproximativ patru luni de aºtep-

tare, Agenþia Naþionalã pentru Progra-
me Comunitare în Domeniul Educaþiei

ºi Formãrii Profesionale  a publicat
primele rezultate ale candidaturilor

depuse în luna februarie, acest an, pe
domeniul formãrii profesionale, ºi al

mobilitãþii în educaþia ºcolarã.

Arte ºi Meserii „Constantin Brânncuºi”, etc. În total,
sunt 11 proiecte de mobilitate în învãþãmântul tehnic
ºi patru în mobilitatea în educaþiei ºcolare.

CRISTI PÃTRU
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Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, considerã cã este o acþi-
une greºitã din partea Statelor Uni-
te dacã existã o legãturã între
sancþiunile stabilite împotriva Ru-
siei ºi eforturile de a promova in-
teresele economice americane.
Angela Merkel este la fel de în-
grijoratã în privinþa acestei situa-
þii precum ministrul german de
Externe ºi considerã cã decizia
Senatului american este „cel pu-
þin bizarã, într-o exprimare aten-
tã”. „Impactul asupra afacerilor
europene este tulburãtor ºi nu ar
trebui sã se întâmple. Ameninþa-
rea unor companii europene, pre-
cum cele care finanþeazã proiecte pentru dis-
tribuþia de gaze naturale - ca Nord Stream II,
prin aplicarea unor sancþiuni aduce o senza-
þie complet nouã ºi negativã privind relaþiile
dintre SUA ºi statele europene”, a precizat

Rusia afirmã cã liderul Stat
Islamic ar fi fost ucis de unul
dintre raidurile sale aeriene
din Siria

Ministerul rus al Apãrãrii in-
vestigheazã dacã liderul grupãrii
militante Stat Islamic ar fi fost ucis
de unul dintre raidurile sale aeri-
ene din Siria. Conform ministe-
rului rus, Abu Bakr al-Baghdadi
ar fi putut fi ucis de un atac aeri-
an ce a avut loc pe 28 mai. Rai-
dul forþelor ruse a vizat o întâlni-
re a consiliului militar al SI în
oraºul Raqqa, din nordul Siriei.
Au existat o serie de informaþii în
privinþa morþii lui al-Bahdadi, în
urma acestui atac. Locurile în care
acesta s-ar fi putut afla nu erau
cunoscute, deºi se presupunea cã
s-ar fi aflat în oraºul irakian
Mosul, înainte ca coaliþia inter-
naþionalã condusã de SUA sã în-
ceapã efortul de a recaptura ora-
ºul, la sfârºitul lui 2016. „Con-
form informaþiilor, ce sunt verifi-
cate prin intermediul mai multor
cãi, (la întrevederea din Raqqa)
a participat ºi liderul SI Ibrahim
Abu Bakr al-Baghdadi, ce ar fi
fost eliminat în urma raidului”,
conform Ministerului rus. „Rai-
dul, întreprins de avioane de tip
Su-35 ºi Su-34 jets, a ucis mai
mulþi comandanþi de rang înalt ai
grupãrii teroriste, ce fãceau parte
din aºa numitul Consiliu al SI”,
a adãugat acesta.

Un individ a fost reþinut
în apropierea Parlamentului
britanic

Un bãrbat a fost reþinut, ieri,
în apropierea clãdirii Parlamen-
tului britanic, sub suspiciunea cã
ar deþine un cuþit, iar poliþia a de-
clanºat starea de urgenþã la Pala-
tul Westminster pânã la elucida-
rea acestui incident. Poliþia Me-
tropolitanã din Londra a anunþat
cã, în jurul orei locale 11, un bãr-
bat în jurul vârstei de 30 de ani a
fost reþinut lângã Palatul West-
minster, în apropierea unui porþi
de intrare. Individul este suspec-
tat cã ar deþine un cuþit, dar nicio
persoanã nu a fost rãnitã. Marto-
rii oculari au observat mai mulþi
poliþiºti detaºaþi în acea zonã. Un
bãrbat care purta un hanorac gri
ºi pantaloni negri a fost înconju-
rat de patru sau cinci ofiþeri înar-
maþi, fiind încãtuºat dupã ce mai
multe persoane au avertizat cã
acesta avea un cuþit. Poliþia in-
vestigheazã dacã acest incident
are un caracter terorist sau nu.
Între timp, autoritãþile au declan-
ºat starea de urgenþã la Palatul
Westminster, ca mãsurã de precau-
þie, ºi au instalat bariere metalice
în jurul clãdirii Parlamentului bri-
tanic, pentru a bloca accesul. La
finele lunii martie, patru persoa-
ne au murit, iar peste 40 au fost
rãnite în atacul terorist de pe Po-
dul Westiminster, din imediata ve-
cinãtate a Parlamentului britanic.
Atacatorul a fost ucis de poliþie
dupã ce a trecut cu maºina peste
mai mulþi oameni ºi a înjunghiat
mortal un agent de poliþie. Reþea-
ua teroristã Stat Islamic a reven-
dicat atacul.

Pentagonul va trimite alþi aproape 4.000
de militari în Afganistan, a declarat un ofi-
cial din cadrul Administraþiei Trump, sco-
pul acestei mãsuri fiind acela de a pregãti ºi
sprijini trupele afgane în operaþiunile împo-
triva talibanilor ºi Stat Islamic. Decizia lua-

Bilanþul incendiului de la clã-
direa de apartamente Grenfell
Tower din Londra a ajuns la cel
puþin 30 morþi, iar mai multe per-
soane sunt în continuare dispã-
rute. Bilanþul anterior era de 17
morþi, iar autoritãþile se aºteaptã
ca numãrul celor decedaþi sã
creascã, þinând cont cã multe
persoane sunt date dispãrute ori
spitalizate în stare criticã. Ser-
viciul Naþional Medical (NHS)
din regiunea Anglia a transmis cã
24 de persoane rãmân în conti-
nuare spitalizate, inclusiv 12 pa-
cienþi în stare criticã. Pe baza
informaþiilor colectate, postul
BBC estimeazã cã pânã la 76 de
persoane sunt dispãrute dupã in-
cendiu, însã printre cei dispãruþi
probabil se numãrã ºi unii dintre
cei decedaþi. “Operaþiunile de
cãutare a victimelor ar putea
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purtãtorului de cuvânt al cancelarului german,
Steffen Seibert. Senatul american a aprobat,
miercuri, o serie de sancþiuni economice îm-
potriva Rusiei pe fondul interferenþelor în
campania electoralã pentru alegerile preziden-

þiale din SUA, precum ºi din cauza
acþiunilor agresive din Siria ºi
Ucraina. Legea trebuie sã fie apro-
batã de Camera Reprezentanþilor ºi
sã fie semnatã de cãtre preºedin-
tele Donald Trump pentru a intra
în vigoare. Cancelarul Austriei,
Christian Kern, ºi ministrul german
de Externe, Sigmar Gabriel au cri-
ticat dur sancþiunile adoptate de
Statele Unite împotriva Rusiei,
menþionând cã aceastã mãsurã ar
putea afecta companiile care dis-
tribuie gaze naturale din Rusia cã-
tre Europa. Într-o declaraþie comu-
nã, cei doi oficiali acuzã Statele
Unite cã încearcã sã favorizeze dis-

tribuitorii americani de gaze naturale. De ase-
menea, Kern ºi Sigmar Gabriel au precizat
într-o declaraþie comunã cã „este inaccepta-
bilã ameninþarea cu sancþiuni ilegale ºi extra-
teritoriale împotriva companiilor europene”.

Bilanþul incendiului de la Londra a ajuns la cel puþin 30 de morþi
dura sãptâmâni”, a declarat
Dany Cotton, ºeful Brigãzii de
Pompieri din Londra. Aproxima-
tiv 20 de pompieri ºi patru auto-
speciale de stins incendii sunt în
continuare mobilizate în zonã.
Ieri, regina Elisabeta a-II-a ºi
prinþul William au vizitat West-
way Sports Centre, locul unde
se aflã supravieþuitorii tragediei.
De asemenea, membrii familiei
regale britanice s-au întâlnit ºi
cu pompierii salvatori. Cel pu-
þin 600 de persoane locuiau în
peste 120 de apartamente în
clãdirea ce a fost miercuri cu-
prinsã de flãcãri. ªi premierul
britanic Theresa May a între-
prins o vizitã privatã la locul
unde s-a produs incendiul devas-
tator, unde a discutat cu poliþiº-
tii ºi pompierii care au participat
la operaþiunile de salvare.

Statele Unite vor trimite încã 4.000 de militari în Afganistan
tã de Jim Mattis, secretarul american Apã-
rãrii, ar urma sã fie anunþatã la începutul
sãptãmânii urmãtoare, a precizat oficialul,
care a vorbit sub condiþia anonimatului. Pre-
ºedintele Statelor Unite, Donald Trump, a
delegat lui Mattis autoritatea de a stabili ni-

velul efectivelor americane în Afganistan.
Intensificarea pericolului reprezentat de mi-
litanþii reþelei teroriste Stat Islamic a alimentat
apelurile pentru suplimentarea trupelor ame-
ricane în Afganistan. Marea majoritate a aces-
tor trupe vor antrena ºi consilia forþele afga-
ne, potrivit oficialului, care a precizat cã un
numãr redus de militari vor participa la ope-
raþiunile antiteroriste împotriva insurgenþilor
talibani ºi militanþilor Stat Islamic. Trump a
moºtenit de la predecesorii sãi un rãzboi com-
plex, care dureazã deja de aproape douã de-
cenii ºi nu se întrevede un final clar al con-
flictului. Numãrul trupelor americane din Af-
ganistan este în acest moment la un nivel cu
mult mai redus decât în timpul preºedinþilor
Barack Obama ºi George W. Bush. Generalul
John Nicholson, liderul forþelor americane în
Afganistan, a declarat cã suplimentarea efec-
tivelor este necesarã pentru a antrena ºi con-
silia trupele afgane ºi pentru a îndeplini sar-
cini care în acest moment sunt efectuate de
contractori privaþi cu costuri mult mai mari.
Autoritãþile afgane sprijinã ideea suplimentã-
rii trupelor americane, în contextul în care
insurgenþii talibani au ocupat tot mai multe
teritorii în ultimele luni.
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Secretul

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:05

O echipã strâns sudatã de
investigatori FBI formatã
din Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi
Jess (Julia Roberts), alãturi
de procurorul districtual
care îi supervizeazã, Claire
(Nicole Kidman), e distrusã
când descoperã cã fiica
adolescentã a lui Jess a
fost ucisã în mod brutal ºi
fãrã vreun motiv aparent.

Mumia revine

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Într-o camerã întunecatã de
la British Museum din Lon-
dra, o veche legendã a terorii
este pe cale sã renascã. Este
anul 1933, Anul scorpionului.
Au trecut opt ani de când
curajosul legionar Rick O'-
Connell (Brendan Fraser) ºi
neînfricata Evelyn, specialistã
în egiptologie (Rachel Weisz),
s-au luptat pentru propriile
vieþi cu un inamic în vârstã de
3000 de ani, Imhotep...

Bellamy

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  23:45

Nu e o vacanþã obiºnuitã
pentru cãpitanul de poliþie
Paul Bellamy (Gérard Depar-
dieu) ºi pentru soþia sa, Fran-
çoise (Marie Bunel), aflaþi la
casa lor de varã din sudul
Franþei. Lucurile se complicã
odatã cu sosirea fratelui vitrag
al lui Paul, Jacques (Clovis
Cornillac), un aventurier pate-
tic ºi alcoolic, gelos pe ferici-
rea domesticã a lui Paul...

sursa: cinemagia.ro
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METEO

Parþial
înnorat
ºi vânt

joi 17 iunie - max: 27°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,5812 ............. 45812
1 lirã sterlinã................................5,2369....................52369

1 dolar SUA.......................4,0999........40999
1 g AUR (preþ în lei)........165,5255.....1655255

Cursul pieþei valutare din 17 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

SÂMBÃTÃ - 17 iunie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Între cer ºi mare (R)
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 Eu, consumatorul (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 Interviu cu Xavier Bettel,

primul –ministru al Luxemburgului
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 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
00:35 Dosar România (R)
01:30 Exclusiv în România (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Sport (R)
03:00 Lumea azi (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle
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
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Millie cea moderna
1967, SUA, Comedie, Muzical
15:00 Gala Umorului (R)
16:10 Millie cea moderna
1967, SUA, Comedie, Muzical
17:30 E vremea ta!
17:50 Fotbal Cupa Confedera-

þiilor
20:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Inimã sãlbaticã (R)
2014, SUA, Aventuri, Dramã,

Thriller
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:50 Constanþa 65 (R)
04:40 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:10 Safari (R)
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

TVR 2

07:30 Reuniunea
09:00 O poveste încâlcitã
10:40 Confirmare
12:30 Avatar
15:10 Dragostea la radio
16:35 Cãlãtoria lui Fanny
18:10 Pan: Aventuri în Þara de

Nicãieri
20:00 Stã sã plouã cu chiftele
21:30 Pe cai ocolite
23:05 Secretul
00:55 Poltergeist
02:50 Spânzurãtoarea
04:10 Ucideþi-l pe Smoochy

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Avem un zoo!
2011, SUA, Comedie, Dramã
12:45 Ce spun românii (R)
14:00 Hitch - Consilier în amor
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:30 Ocolul Pãmântului în 80

de zile (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Romantic,
Western

19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mumia revine
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:00 Ultraviolet
2006, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:45 Mumia revine (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
03:00 România, te iubesc! (R)
04:00 Avem un zoo! (R)
2011, SUA, Comedie, Dramã
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 Pretul 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
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Bãiatu' mamei (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Safari (R)
14:15 Roboþi (R)
16:15 La bloc
18:30 Tarzan
20:30 Miracolul de la Sf. Ana
23:45 Bellamy
02:00 Miracolul de la Sf. Ana (R)
04:30 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Albã ca Zãpada ºi cei

ºapte pitici (R)

1937, SUA, Animaþie

10:45 Incredibilul Hulk (R)

2008, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF

13:00 ZaZaSing (R)

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Mr. Bean

1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie

20:30 Fantastic Show

23:00 Insula iubirii (R)

01:30 Mr. Bean (R)

1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie

02:00 Observator (R)

03:00 2K1 cu Mirela Vaida (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 Codul Bibliei

02:30 Se strigã darul (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:30 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

14:00 Grãbeºte-te încet (R)

1981, 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 Animal de pradã (R)

2003, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã

00:30 La bani, la cap, la oase

(R)

2010, România, Comedie

03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:30 Miss fata de la þarã

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 Uefa Champions

League Finala Juventus – Real
Madrid

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:30 Mondialul de fotbal in 5:

Neymar Jr's Five
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 LK Ce n-a vazut

America. Din Botoºani pânã-n
New York! (EXPLOZIV)

22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franþa,

Acþiune, Crimã
23:00 Local Kombat Giurgiu

“Te trec apele!”, Fiul lui Dracula
& Bestia Wilson (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Maºini 3

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Ora:  12:00(3D)

Unlocked Pericol descãtuºat

Gen film: Acþiune, Thriller

Ora:  18:30
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DUMINICÃ - 18 iunie

07:00 Teleenciclopedia (R)
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 Extragere Loteria

bonurilor fiscale
16:20 Concertul de la Palatul

Schonbrunn al Filarmonicii de la
Viena

18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
21:35 Folclor
23:25 Garantat 100%
00:25 Poveste dupã poveste

(R)
01:20 Adevãruri despre trecut

(R)
01:50 Banii tãi (R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Vreau sã fiu sãnãtos (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 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:30 Pas în doi
1985, România, Dramã
15:20 Handbal masculin
17:00 D'ale lu' Miticã
17:50 Fotbal Cupa Confedera-

þiilor
20:00 Joaca de-a vacanþa
20:50 Fotbal Cupa Confedera-

þiilor
23:10 Examen
2003, România, Dramã
00:50 Poate nu ºtiai
01:10 Pas în doi
1985, România, Dramã
03:00 Teatru TV (R)
04:00 Festivalul Internaþional

de Circ de la Monte-Carlo (R)
04:40 Naturã ºi aventurã (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

07:20 Cum sa fii o persoanã
normalã

08:45 Stã sã plouã cu chiftele
10:15 O noapte la muzeu 2
12:00 În cãutarea lui Dory
13:40 O reþetã letalã
15:05 byron Electric Marching

Band
16:35 Alvin ºi veveriþele: Marea

aventurã
18:10 Whiskey Tango Foxtrot
20:00 Inferno
22:05 Monstrul din Martfû
00:05 Misterul înãlþãrii
01:55 Sentimente care vindecã
03:25 Hostel - Cãminul ororilor
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Hitch - Consilier în amor

(R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
12:45 Apropo Tv
13:45 Jocuri de celebritate (R)
14:45 Invitaþie cu bucluc
2008, SUA, Comedie
16:45 Idilã pentru o piatrã

preþioasã
1984, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Joc periculos
2015, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
22:15 Jocurile foamei: Revolta -

Partea a II-a
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
00:45 Apropo Tv (R)
01:45 Joc periculos (R)
2015, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:15 Jocurile foamei: Revolta -

Partea a II-a (R)
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
05:15 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
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)

08:00 Roboþi (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Tarzan (R)
14:15 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia
16:15 La bloc
18:30 Scãpaþi-mã de mama!
20:30 Rezerve de lux
22:15 Incredere fatalã
00:15 Rezerve de lux (R)
02:00 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri
1986, România, Aventuri
11:15 Plasa de stele
13:00 Observator
14:00 Simte-te ca acasã
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Observator
16:45 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 O poveste încâlcitã
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
22:00 Maºini
2006, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Sport
00:00 O poveste încâlcitã (R)
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
02:00 Plasa de stele (R)
03:30 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri (R)
1986, România, Aventuri
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 Pãdurea blestematã
2009, Irlanda, Marea Britanie,

Dramã, Horror, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:30 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
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 Dilema
2007, SUA, Comedie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Dilema (R)
2007, SUA, Comedie
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (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 România - Chile
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor

(SHOWTIME)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)

22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune
23:00 Local Kombat Finala Raul

Catinas - Paul Slowinski (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Alvin ºi veveriþele:
Marea aventurã

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:35

Printr-o serie de neînþele-
geri, Alvin, Simon ºi Theo-
dore ajung sã creadã cã
Dave o va cere în cãsãtorie
noua sa iubitã în New York
City - ºi va scãpa de ei.
Au trei zile la dispoziþie sã

ajungã la el ºi sã opreascã
crererea în cãsãtorie.

Jocurile foamei:
Revolta - Partea a II-a

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:15

În centrul districtelor rãz-
vrãtite se aflã în continuare
Capitoliul, reºedinþa preºe-
dintelui Snow. Devine evi-
dent cã numai moartea
acestuia va sfârºi tirania în
Panem, aºa cã un comman-
do condus de Katniss are
ca þintã capturarea inamicu-
lui lor de moarte. O misiune
plinã de primejdii, care nu
se sfârºi fãrã victime.

O poveste încâlcitã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:00

Când cel mai cãutat bandit al
regatului, Flynn Rider, se as-
cunde într-un turn misterios,
este luat ostatic de Rapunzel, o
frumoasã captivã acolo, care
are un pãr blond, lung ºi ma-
gic. Rapunzel, care cautã bile-
tul de ieºire din turnul unde a
fost ferecatã timp de mulþi ani,
face o înþelegere cu frumosul
hoþ ºi duo-ul atipic pune la cale
un plan de evadare...

sursa: cinemagia.ro

Mumia

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic

Ora:  16:15(3D)

Piraþii din Caraibe: Rãzbunarea lui Salazar

Gen film: Acþiune, Aventuri, Comedie

Ora:  14:00(3D)



DUMINICÃ - 20 iunie

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

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

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Eu, consumatorul (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Pofticioºi, la cratiþã! (R)
09:35 Euromaxx (R)
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Der Arzt vom Wörthersee
2006, Germania
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

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

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

TVR 2

07:35 Vrãjitorul minciunilor
09:55 Trauma
12:00 Celibatarii
13:40 Confirmare
15:30 Alice în Þara Minunilor
17:20 Cea mai bunã ocazie
19:05 Gherila
20:00 Prinþesa albã
21:00 Ilegitim
22:30 Un cântec strãbate lumea
00:40 Pe cai ocolite
02:15 Petrecerea burlacilor
03:40 Scrisori din Iwo Jima
06:00 Confirmare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Triplu X - 2
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Prieteni cu copii
2011, SUA, Comedie
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Lacul lebedelor 3 (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Scãpaþi-mã de mama! (R)
14:00 Concert Andra - Iubirea

schimba tot
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Destul!
22:45 Jocuri, poturi ºi focuri de

armã
01:00 Destul! (R)
03:00 Cine A.M
06:00 La bloc (R)
2002, România, Comedie
06:30 Salomeea (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 American Ultra: Agent

descoperit
2015, SUA, Elvetia, Acþiune,

Comedie
22:30 Xtra Night Show
01:00 American Ultra: Agent

descoperit (R)
2015, SUA, Elveþia, Acþiune,

Comedie
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Colierul de turcoaze (R)
1985, România, Aventuri
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

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

bine (R)
16:00 Masca de argint
1985, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
21:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 La rãscruce de vânturi
2011, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport(R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune,

Crimã
23:00 FIGHT NIGHT, Romania

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

SPORT.RO
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LUNI - 19 iunie

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

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Între cer ºi mare (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
05:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Poarta Pokrovski
15:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Poate nu ºtiai
17:50 Fotbal Cupa Confedera-

þiilor
20:00 Câºtigã România!
21:10 Teatru TV
22:30 Cap compas (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:40 O reþetã letalã
09:05 Alvin ºi veveriþele: Marea

aventurã
10:35 Whiskey Tango Foxtrot
12:25 Producãtorii
14:35 Epoca de gheaþã 3:

Apariþia dinozaurilor
16:10 Pe platourile de filmare
16:40 Inferno
18:45 Vrãjitorul minciunilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Twin Peaks
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Câini
00:45 Trauma
02:50 Sã furi de la un hoþ

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Acasã la Coana Mare
2000, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Rupe-tot
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

PRO TV

ACASÃ

07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 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 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Preþul dragostei (R)
03:15 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Petale de singurãtate (R)

07:45 Tarzan (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia (R)
14:15 Hitch - Consilier în amor

(R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 Pãzea la minge!
22:30 Luptatorii dreptãþii
00:30 Mãria Ta (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

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

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Colierul de turcoaze

1985, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima Româ-

niei

23:45 Focus Magazin

00:30 Cronica cârcotaºilor (R)

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Vreau sã divorþez

06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franþa, Acþiune,

Crimã
23:00 Fight Night (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 17 iunie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic
- Craiova cu sediul în lo-
calitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
judeþul Dolj, telefon: 0251/
417.534, scoate la concurs
1 post  referent debutant în
cadrul serviciului adminis-
trativ (studii medii).
Concursul va consta în in-

terviu ºi va avea loc la dat
de 23.06.2017 ora 9.00 iar
dosarele de concurs  se vor
depune pânã la data de
22.06.2017 ora 12.00. Rela-
þii la telefon: 0251/417.534.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, an-
gajez personal. Sa-
lariu 1.100 RON,
carte de muncã,
duminica liber. Re-
laþii telefon: 0762/
652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
S.C. ANGAJEAZÃ
ECONOMISTÃ  evi-
denþã primarã. C.V.
ra.trade.construc-
t@gmail.com sau la
fax: 0251/599.915.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) “Olte-
nia” al judeþului Dolj
vinde câine de ser-
viciu, ciobãnesc
german, 3 ani, preþ
pornire la licitaþie
7.612 lei. Informaþii
suplimentare la tel.
0251/510126; int.
27756 sau 27703.

APARTAMENTE
Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentra-
lã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând  casã Preaj-
ba. Telefon: 0755/
300.762.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.

Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/ 992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004
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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Telefon:
0722/555.880 dupã
ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-
23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurante-
lor, televizor color. Te-
lefon: 0351/422.179.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, apa-
rat sudurã. Telefon:
0749/012.505.

Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF - 2,6 nou -
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabi-
lã. 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 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
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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, 17 iunie 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:

Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdi-
na, 4 bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor ca-
fea – 80 lei,cadru bi-
cicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 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 negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere 59 mp etaj
3 Casa Albã -cu si-
milar aceeaºi zonã
etaj parter sau etaj 1,
plus diferenaþã. Tele-
fon: 0723/ 013.004.

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

DECESE
SOÞUL ºi fiul anun-
þã cu regret înceta-
rea din viaþã a celei
care a fost SCURTU
GABRIELA-LIANA.
Înmormântarea va
avea loc duminicã,
18 iunie 2017, la Ci-
mitirul Catolic.

CONDOLEANÞE
Familia Crãciunoiu
George regretã tre-
cerea în nefiinþã a
prietenei GABRIE-
LA SCURTU ºi este
alãturi de fiul ºi so-
þul ei în aceste mo-
mente triste. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Amintim cu aceeaºi
durere cã pe 17 iu-
nie 2017 se împli-
nesc 8 ani de când

inginerul agronom
BÎNÃ MARIN a ple-
cat pe drumul fãrã
întoarcere. Suntem
mai triste ºi singu-
re. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace
ºi liniºte! Soþia, Ele-
na ºi fiica Corina.
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Lotul Universitãþii Craiova se
antreneazã de joi în Austria, la
Tirol, unde este cazat la stabili-
mentul „Park Hotel”, acolo ur-
mând sã rãmânã pânã pe 7 iu-

Handbaliºtii tricolori s-au fãcut de râs în Bãnie
Naþionala masculinã de handbal

a României a ratat calificarea la
Campionatul European, dupã ce a
fost învinsã de Belarus, 32-22 (19-
11), într-un meci decisiv desfãºu-
rat în Sala Polivalentã din Craiova.
Încurajaþi de 3.000 de suporteri,
tricolorii au început prost, cu un
handicap de 4 goluri, ºi au conti-
nuat ºi mai prost, oaspeþii detaºân-
du-se chiar la 13 goluri la un mo-
ment dat. Au evoluat pentru Ro-
mânia: Popescu, Iancu (portari)
Mocanu 5 goluri, Ramba, Grigo-
raº 5, Csepreghi 4, Ghionea 2,
Racoþea 2, Capotã, ªandru 2, Pa-

vel 1, Rotaru, Sadoveac, Fenici,
Onyejekwe, Thalmaier.

Spaniolul Xavier Pascual, se-
lecþionerul României, a explicat
înfrângerea prin diferenþa de va-
loare dintre naþionala României ºi
cea a Belarusului: „Vreau sã mul-
þumesc publicului pentru atmo-
sfera creatã. Ne-a învins o echi-
pã care este mult peste noi, este
ca ºi cum s-ar fi înfruntat un
transatlantic ºi o barcã micuþã.
Suntem departe de nivelul celor
din Belarus. Nu am câºtigat nici-
un duel unu contra unu nici în
atac nici în apãrare. Dacã la unu

contra unu de fiecare datã câºti-
gã adversarul, nu poþi face nimic.
Am avut probleme de repliere în
prima reprizã ºi asta ne-a costat.
Probabil din zece meciuri care le-
am juca contra lor nu am câºtiga
niciunul sau maxim unul. Aºa cum
am câºtigat primele meciuri ºi în
Serbia, ne-am ajutat mult între
noi, a fost un joc de echipã, dar
azi nu a fost aºa. În Belarus am
câºtigat pentru cã i-am surprins.
Ei credeau cã ne vor bate foarte
uºor. Nu trebuie sã ne înºelãm
vizavi de nivelul nostru. Este o
problemã de calitate. Când o echi-

pã joacã sub presiune, are opþiuni
de a câºtiga. Noi nu am fost sub
presiune, nu suntem la nivelul ce-
lorlalte echipe din grupã. Când o
echipã ca Belarus se aflã mereu
în fazele superioare ale competi-
þiei asta se datoreazã valorii. Nu
cãutãm scuze ºi explicaþii. Ar fi o
greºealã. Sunt mai buni ca noi. Ac-
cident a fost la Minsk. Ei sunt mai
buni. Nu existã termen de com-
paraþie. ªi Serbia ºi Polonia sunt
mai tari ca noi. Atunci când vom
accepta asta atunci vom putea în-
cepe sã facem ceva”, a spus teh-
nicianul spaniol.

Valentin Ghionea a recunoscut
ºi el diferenþa de valoare, mulþu-
mind totodatã fanilor din oraºul sãu
natal: „Atmosfera de la Craiova a
fost frumoasã, prielnicã pentru a
câºtiga un meci, dar jocul nostru
nu a fost aºa de bun. Pentru asta
ne pare rãu, pentru cã am muncit
mult în aceastã sãptãmânã, sã pre-
gãtim meciul cu Belarus. Ei l-au
pregãtit mai bine decât noi, îi feli-
cit pentru victorie. Noi mai avem
încã de muncit pentru a ajunge la
acest nivel”, a spus jucãtorul care
evolueazã în Polonia, la Wisla
Plock.

Bãnãþeanul Bãrbuþ s-a fãcut „leuþ”Bãnãþeanul Bãrbuþ s-a fãcut „leuþ”Bãnãþeanul Bãrbuþ s-a fãcut „leuþ”Bãnãþeanul Bãrbuþ s-a fãcut „leuþ”Bãnãþeanul Bãrbuþ s-a fãcut „leuþ”
Jucãtorul de 22 de ani de la ACS Poli Timiºoara a

semnat cu Universitatea Craiova un contract pe un an,
cu opþiune de prelungire pentru încã doi.

Primul transfer din vara
aceasta al Universitãþii Craiova
este Cristian Bãrbuþ, de la ACS
Poli Timiºoara. În vârstã de 22
de ani, Bãrbuþ este un jucãtor
scund (1,66 metri), de vitezã,
care poate evolua în bandã, atât
ca mijlocaº în sistemul 4-4-2,
cât ºi ca atacant, în aºezarea 4-
2-3-1. Bãrbuþ a disputat ultimul
sãu meci pentru formaþia de pe
Bega joi, returul barajului pen-
tru Liga I cu UTA, în care a ºi
marcat un gol, egalând la 1
(ACS Poli Timiºoara a rãmas în
Liga I, învingând cu 3-1, dupã
ce câºtigase ºi turul cu 2-1). Bã-
nãþeanul nu este însã un marca-
tor, golul din baraj, de la ªiria,
fiind doar al treilea reuºit în acest
sezon, în care mai are 6 assist-
uri. Unul dintre cele 3 goluri ale
lui Bãrbuþ a adus victoria Timi-
ºoarei contra Craiovei, în turul
sezonului regulat, în acel 3-2 cu
scandal de pe “Dan Pãltiniºanu”.
Cristi Bãrbuþ este nãscut la Ora-
viþa, în Caraº Severin ºi s-a for-

mat la academia Timiºoarei, iar
de la începutul lui 2013 a fost
integrat în prima echipã. L de-
butul în Liga I, acum 3 ani, tâ-
nãrul bãnãþean marca un gol sen-
zaþional în poarta lui Dinamo, la
o victorie cu 2-0 a Timiºoarei
pe teren propriu. În sezonul tre-
cut, Bãrbuþ a jucat în 40 de me-
ciuri în toate competiþiile. Con-
siderat “noul Torje”, Bãrbuþ are
acelaºi agent ca ºi jucãtorul lui
Terek Groznâi, respectiv Cris-
tea Opria, care ºi deþine copro-
prietatea asupra jucãtorului de 22
de ani. În Bãnie, timiºoreanul va
câºtiga 7.000 de euro pe lunã,
el fiind cotat la 600.000 de euro
de site-ul transfermakt. Bãrbuþ
a fost monitorizat de FCSB ºi
Dinamo, dar ºi de Pandurii, cu
care a ºi fost în cantonament
anul trecut. Noua achiziþie va
ajunge luni în cantonamentul
ªtiinþei, din Austria, alãturi de cei
3 internaþionali care au primit
câteva zile în plus de vacanþã:
Bãluþã, Ivan ºi Screciu.

Alb-albaºtrii se antreneazã în AustriaAlb-albaºtrii se antreneazã în AustriaAlb-albaºtrii se antreneazã în AustriaAlb-albaºtrii se antreneazã în AustriaAlb-albaºtrii se antreneazã în Austria
lie. Alb-albaºtrii au efectuat deja
3 antrenamente în Austria ºi vor
continua cu câte douã ºedinþe
de pregãtire pe zi, iar primul
amical este programat pe 23

iunie, cu ruºii de la Zenit, an-
trenaþi de Roberto Mancini.
„Nu conteazã dacã jucãtorii
care vor veni la Craiova o sã
fie italieni, români sau strãini,
e important sã fie fotbaliºti buni.
Am fãcut câteva antrenamente
ºi la Craiova, dar adevãrata
muncã este în Austria” spune
Devis Mangia. „Trebuie sã în-
cepem munca, sã facem mult
mai mult decât în sezonul tre-
cut. Mi-aº dori sã fie unul mai
bun decât anul trecut. Ne do-
rim Cupa României, pentru cã
am fost dezamãgiþi cã am fost
eliminaþi de Voluntari”, a spus
ºi Alexandru Mateiu. Goalkee-
perul Nicolai Calancea a spus:
„Ne antrenãm cu toatã forþa fi-
indcã ne dorim sã facem per-
formanþã la Craiova. Este un

club special pentru mine, cu
suporteri fanatici care meritã tot
ce-i mai bun. Îmi doresc ca fa-

nii sã fie alãturi de noi ºi vreau
sã ating cele mai înalte perfor-
manþe la Craiova.”



16/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 17 iunie 2017


