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politicã

Un clocot politic general!
Invitat de onoare la conferinþa „The
State of The Union” (Starea Uniunii), organizatã de Institutul European din Florenþa, moderatã de un jurnalist de la
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, preºedintele Klaus Iohannis ºi-a prezentat
viziunea asupra UE – dar ºi asupra României – ca un pro-european convins.
Nu a spus lucruri deosebite, despre Uniunea Europeanã, care traverseazã ea însãºi un moment de crizã – unanim recunoscutã – afirmând în schimb cã „una
din cauzele pentru care UE este perceputã ca o instituþie excesiv de birocraticã o constituie chiar presa”. Afirmaþia
a fost fãcutã la 3 mai a.c., adicã întâmplãtor de Ziua libertãþii presei. Punctând,
cu obiectivitate, cã pentru România cea
mai mare realizare în ultimile decenii a
fost aderarea la UE, salutând extinderile
din 2004 ºi 2007, Klaus Iohannis s-a
pronunþat pentru continuarea extinderii,
referindu-se la Balcanii de Vest, dar a

MIRCEA CANÞÃR
opinat cã UE la acest moment nu este
teascã de Europa decât a fost în 1952.
un actor cu o voce puternicã la nivel
Recomandând maximã atenþie la sensimondial, ceea ce sperã sã se întâmple în
bilitãþile tuturor þãrilor membre, Jean
viitorul imediat. În rest, niciun reproº.
Claude Juncker spunea, între altele:
Încheindu-se un mandat de cinci ani, ºi
„Dacã premierul unei þãri solicitã ceva,
Uniunea Europeanã se aflã într-un monu trebuie neapãrat sã fim de acord
ment de firesc bilanþ, pe care însuºi precu el, însã trebuie cel puþin sã ne puºedintele Comisiei Europene, Jean Claude
nem în situaþia pe care o are în politiJuncker, deunãzi, într-un interviu penca internã din þara sa”. Or exact acest
tru cotidianul economic german „Hanlucru a lãsat impresia cã nu îl înþelege
delsblatt”, cãutând sã-l orneze, recunoºdeocamdatã Klaus Iohannis, referindutea totuºi o diluare a coeziunii þãrilor
se la coabitarea nefericitã pe care o are
membre, proces îngrijorãtor, accentuat
cu Guvernul actual, condus de premieºi de Brexit. Naþionalismul ºi populismul
rul Viorica Dãncilã, neinvitatã la sumau cauze interne, nu legate de politicile
mitul de la Sibiu. La Florenþa, referinBruxelles-ului, europenii se cunosc foardu-se la „situaþia foarte complicatã din
te puþin, este nevoie de rãbdare pentru
România”, unde „independenþa Justiþiei
ca proiectul european sã reuºeascã pe
este ameninþatã ºi avem politici popudeplin, asta a accentuat Jean Claude Junliste”, Klaus Iohannis a aruncat întreacker, care însã a mai spus un lucru: proga vinovãþie pe seama Guvernului. Reblema fundamentalã a europenilor este
pertoriu obsedant, cunoscut deja. Dealta – nu se mai iubesc. Deºi, astãzi,
spre „propriile eforturi” în vederea unei
conlucrãri cât de cât fireascã, fiindcã aºa
le-ar fi mult mai uºor sã se îndrãgos-

se cuvine într-o coabitare politicã, impusã de votul popular, niciun cuvânt.
Dar suntem într-un clocot politic general. Încã un accent interesant al lui Jean
Claude Juncker: „Slãbiciunea guvernelor naþionale democratice din Europa
nu poate fi compensatã de Comisia Europeanã. Uitaþi-vã la Marea Britanie:
faptul cã guvernul ºi opoziþia discutã,
încã la trei ani de la referendumul pentru Brexit, nu este un semnal cã democraþia britanicã este puternicã”. Ori
dacã nici democraþia britanicã nu este
una deplin maturã, ce sã mai vorbim de
democraþiile din þãrile Est-europene,
unde afirmarea valorilor ºi principiilor
naþionale sunt considerate, de acum,
anti-europene la... Bruxelles. Unde Frans
Timmermans, care ca va intra, probabil, în Parlamentul European din partea
partidului sãu aflat la cel mai scãzut nivel, potrivit sondajelor, se vrea ºef al
Executivului european.
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- Sunt trist, Popescule, cã
“m-a fãcuit muica oltean”.
Era altceva sã fi fost teleormãnean.

Comisia Europeanã a lansat o nouã cerere de candidaturi
pentru permisele de cãlãtorie DiscoverEU. Toate persoanele cu
vârsta de 18 ani din UE îºi pot depune candidatura pânã la 16
mai 2019, ceea ce le conferã posibilitatea de a descoperi Europa
între 1 august 2019 ºi 31 ianuarie 2020.
Aceastã nouã rundã de candidaturi este lansatã dupã ce iniþiativa care le permite tinerilor sã
exploreze diversitatea culturalã ºi
valorile comune ale Europei s-a
bucurat de un succes deosebit
în primul an de funcþionare. Pentru acest al doilea an al DiscoverEU, Comisia Europeanã se
axeazã pe sporirea dimensiunii de
învãþare a proiectului. Participanþii vor primi informaþii ºi sugestii
de cãlãtorie referitoare la ce pot
vizita în Europa. De asemenea,
cei interesaþi vor primi un jurnal
de cãlãtorie pentru a imortaliza
ºi a reflecta asupra experienþelor
lor ºi vor avea posibilitatea de a
participa la evenimente organizate pentru consolidarea comunitãþii pe parcursul cãlãtoriilor lor.

„Participarea la DiscoverEU
îi va inspira sã se implice
în comunitãþile lor”

În paralel, Comisia depune
eforturi pentru a face DiscoverEU mai inclusiv ºi mai accesibil
tuturor, fãcând sistemul de candidaturi mai uºor de utilizat, oferind sugestii pentru cãlãtorii accesibile din punctul de vedere al
costurilor ºi þinând seama, pe cât
posibil, de nevoile tinerilor cu dizabilitãþi, astfel încât aceºtia sã
poatã cãlãtori. „Sunt mândru sã
duc mai departe iniþiativa DiscoverEU ºi sã ofer unui numãr
mai mare de tineri ºansa de a avea
o experienþã cu adevãrat europeanã. Sper cã participarea la
DiscoverEU îi va inspira sã se
implice în comunitãþile lor ºi sã
devinã ambasadori ai Europei.
Implicarea lor poate lua forma
votului la alegerile pentru Par-

lamentul European, încurajãrii
altor tineri sã facã acelaºi lucru
sau colaborãrii cu noi pentru a
construi societãþi pline de viaþã.
Tinerii sunt viitorul Europei ºi
este esenþial ca vocea lor sã fie
auzitã.”, a precizat Comisarul
pentru educaþie, culturã, tineret ºi
sport, Tibor Navracsics.

Cine se poate înscrie
ºi în ce mod?

Candidaþii trebuie sã se fi nãscut între 2 iulie 2000 (inclusiv) ºi
1 iulie 2001 (inclusiv) ºi sã fie
pregãtiþi sã cãlãtoreascã între 1
august 2019 ºi 31 ianuarie 2020
pentru o perioadã maximã de 30
de zile. Cei interesaþi sã participe
pot depune cereri prin intermediul Portalului european pentru tineret. Un comitet de evaluare va
evalua cererile ºi va selecta câºtigãtorii. Candidaþii vor fi informaþi
cu privire la rezultatele selecþiei în
luna iunie 2019. Candidaþii selecþionaþi vor putea cãlãtori individual sau într-un grup de pânã la
cinci persoane. Ca regulã gene-

ralã, aceºtia vor cãlãtori cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se
asigura un acces larg pe întregul
continent, participanþii vor putea
sã utilizeze ºi alte mijloace de
transport, cum ar fi autobuzul sau
feribotul, sau, în mod excepþional, avionul. Acest lucru va garanta cã tinerii care locuiesc pe
insule sau în regiuni izolate ale UE
vor avea ºi ei ºansa de a participa
la aceastã iniþiativã.

Comisia a lansat iniþiativa
în iunie 2018

DiscoverEU este o experienþã
de cãlãtorie deschisã tinerilor europeni, inclusiv celor proveniþi din
medii defavorizate, menitã sã combine cãlãtoriile cu învãþarea. Co-

misia a lansat iniþiativa în iunie
2018, cu un buget iniþial de 12
milioane EUR; bugetul pentru 2019
este de 16 milioane EUR. Pânã în
prezent, aceasta a oferit unui numãr de aproximativ 30 000 de tineri posibilitatea de a cãlãtori în
întreaga Europã, a explora bogatul patrimoniu cultural al continentului, a lua contact cu alþi oameni,
a învãþa de la alte culturi ºi a simþi
ce anume uneºte Europa. Primul
an al DiscoverEU a atras mii de
tineri, care formeazã o adevãratã
comunitate în întreaga Europã.
Participanþi care nu se cunoºteau
dinainte au intrat în contact pe platformele de comunicare socialã, au
format grupuri pentru a cãlãtori
dintr-un oraº în altul sau au stat
acasã la alþi participanþi.
Comisia Europeanã intenþioneazã sã lanseze o a patra rundã
de candidaturi înainte de sfârºitul anului 2019. În cadrul urmãtorului buget pe termen lung al
UE (2021-2027), Comisia Europeanã a propus o finanþare de
700 de milioane EUR pentru DiscoverEU prin viitorul programErasmus. În cazul în care Parlamentul European ºi Consiliul
sunt de acord cu aceastã propunere, alþi 1,5 milioane de tineri în
vârstã de 18 ani vor putea cãlãtori între 2021 ºi 2027.
MARGA BULUGEAN
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Cartierul chinezesc, inclus oficial
pe lista proiectelor ANL
Cartierul de locuinþe de pe strada Caracal a fost publicat recent pe site-ul ANL.
Proiectul imobiliar prin credit ipotecar
de la Craiova beneficiazã de o scurtã prezentare ºi, ceea ce este mai important, îi
informeazã pe cei interesaþi cum trebuie
sã procedeze pentru a contracta, efectiv,
o locuinþã. Primele apartamente au fost
anunþate de ANL pentru anul 2023, însã
cererile se pot depune, de acum, ºi online.
Cartierul de locuinþe de pe
strada Caracal din Craiova a
fost adãugat, recent, de cãtre
ANL în lista proiectelor imobiliare prin credit ipotecar pe
care ºi le-a programat sã le
desfãºoare în þarã. Lista poate fi consultatã online, pe siteul agenþie, ºi cuprinde informaþii generale legate de amplasamentul apartamentelor –
strada Caracal, nr. 123 – precum ºi o scurtã descriere a

viitorului cartier. În proiectul
ANL, care a rãmas acelaºi cu
proiectul întocmit de dezvoltatorul chinez, noua zonã urbanã va cuprinde 187 de garsoniere, 1.035 de apartamente cu douã camere, 533 de
apartamente cu trei camere ºi
64 de apartamente de tip penthouse. Cumpãrãtorii direct
interesaþi sunt ghidaþi apoi,
printr-un link, sã acceseze
secþiunea specialã destinatã
achiziþiei prin credit ipotecar.

Craiovenii pot
trimite cererile
cãtre ANL
Primul pas este solicitarea
unei locuinþe cãtre ANL. Conform celor menþionate pe
site, formularul se poate trimite prin poºtã, cu confirmare de primire, sau online.
„Dupã înscrierea în baza de

date, solicitanþii se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe (Departamentul de
Relaþii cu Publicul - telefon
021/320.61.22) sau pe siteul instituþiei. Persoanele interesate de un amplasament se
vor prezenta în vederea înscrierii la locaþia ºi în perioada anunþate de ANL”, se menþioneazã în informarea agen-

þiei. În momentul pregãtirii
amplasamentului pentru ofertare, oferta va fi prezentatã
solicitanþilor. Persoanele care
acceptã oferta prezentatã primesc apoi o adresã cãtre una
din bãncile finanþatoare în vederea întocmirii dosarului de
solvabilitate.

Lista bãncilor
agreate pentru
municipiul
Craiova
Un numãr de ºapte bãnci
sunt agreate de ANL pentru
proiectul imobiliar de la Craiova. Este vorba de BRD Groupe Societe Generale, Piraeus
Bank, CEC Bank, Banca Comercialã Românã, Raiffeisen
Bank, Banca Transilvania ºi
Alpha Bank, care acordã credite ipotecare persoanelor interesate. „Contractul de credit

ipotecar se semneazã de cãtre beneficiarul locuinþei ºi
banca finanþatoare.
Odatã cu semnarea
contractului de credit ipotecar se semneazã ºi contractul
de ipotecã, prin care
beneficiarul de credit ipotecheazã locuinþa în favoarea
bãncii finanþatoare,
pânã la rambursarea
integralã a creditului”, se aratã în informarea ANL. Persoana care solicitã
un credit trebuie sa
fie angajatã cu contract de muncã pe
perioada nedeterminatã, iar prin veniturile pe care le obþi-

ne (la nivel de familie) sã poatã garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului, se
iau în calcul veniturile solicitantului, ale soþului/soþiei (unde
este cazul) sau veniturile obþinute de alþi membri ai familiei
care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi
numai rudele de gradul I.

Ordinul de
începere a
lucrãrilor, dupã
contractarea
creditelor
Dupã parcurgerea acestor
etape, ANL va da ordinul de
începere a lucrãrilor pentru
construirea locuinþei. În contractul de construire se prevede un termen de 24 de luni

pentru finalizarea locuinþei de
la emiterea ordinului de începere a lucrãrilor. Pentru cartierul de la Craiova, agenþia a
preconizat cã primele locuinþe ar trebui sã fie date în folosinþã în anul 2023. În discuþie se aflã un numãr de 250
de apartamente, care se regãsesc în blocul L2, situat chiar
la stradã – cel mai avansat
dintre toate. Pentru restul de
1.550 de locuinþe, reprezentanþii ANL estimeazã un termen ºi mai îndelungat – anul
2030. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a explicat însã,
într-o ºedinþã de consiliu, rãspunzând interpelãrilor adresate de opoziþie, cã proiecþia a
fost fãcutã în aºa fel pentru a
prelungi termen impus de Ministerul Apãrãrii, prin hotãrâre de guvern.
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„Absolut!”, cu Marcel Iureº, încheie
stagiunea „Colibri. ACTul 3”
Stagiunea „Colibri. ACTul 3”,
organizatã de Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” ºi Teatrul ACT,
continuã în luna mai 2019 cu „Absolut!” dupã Ivan Turbincã de Ion
Creangã. Spectacolul, un one-man
show în care strãluceºte Marcel
Iureº, regizat de Alexandru Dabija, se joacã de 8 ani la Bucureºti,
mereu cu sala plinã, ºi are a cincea
reprezentaþie la Craiova.
«Un actor care se metamorfozeazã în tot felul de personaje: este
ºi povestitorul, dar ºi drac, Talpa
Iadului, Moartea, dar ºi Dumnezeu,
Sfântu Petre sau Ivan. O poveste
veche dar în acelaºi timp nouã,
rostitã în dulcele grai moldovenesc
de cãtre un aurolac ce stã printre
cartoane ºi îºi încãlzeºte conserva de fasole la spirtierã. Un regizor ce îºi dã osteneala ºi îl pune în centru pe marele actor
Iureº, adicã „îi dã nas lui Ivan sã se suie pe divan” ºi „sã îºi facã
mendrele”. Un spectacol viu, care îºi trage seva din poveºtile
pline de tâlc ale lui Creangã», scrie www.ziarulmetropolis.ro.
„Absolut!” deþine „Premiul pentru cel mai bun spectacol al
unei companii independente” la Festivalul comediei româneºti –
festCO, ediþia a X-a. În cadrul aceluiaºi festival, în 2012, Marcel Iureº câºtiga „Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul Caþavencu din „O scrisoare pierdutã”, pentru
Teatrul de Comedie ºi pentru one-man show-ul din „Absolut!”.
Biletele, la preþul de 20 lei, se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.00-13.00. Spectacolul dureazã 90 de
minute, fãrã pauzã, ºi se adreseazã unui public de peste 12 ani.
Aceastã reprezentaþie va închide stagiunea „Colibri. ACTul 3”.

Concurs de eseuri în limba englezã
pentru liceeni
Pânã pe data de 27 mai 2019, liceeni craioveni se pot înscrie la
concursul de eseuri în limba englezã „Imagine Your Life as a Student During Communism”, organizat de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, competiþia „are
menirea de a stimula imaginaþia ºi
creativitatea participanþilor cu privire la o epocã istoricã pe care nu
au experimentat-o” ºi se va desfãºura pe 30 mai 2019, începând cu
ora 13.00, în Sala „Marin Sorescu”.
Eseurile vor fi prezentate oral în
cadrul unor comunicãri care nu trebuie sã depãºeascã 10 minute. Festivitatea de premiere se va desfãºura în aceeaºi zi ºi în aceeaºi
salã. Cei interesaþi sunt aºteptaþi sã se înscrie la sediul bibliotecii
sau la adresa de mail americancornercraiova@gmail.com.

„Pe urmele lui Dimitrie Gusti” – atelier
de sociologie vizualã, la Craiova
În perioada 13-16 mai
2019, la Craiova se va
desfãºura atelierul de sociologie vizualã „Pe urmele lui Dimitrie Gusti.
Schimbãri individuale ºi
colective în satul românesc”. Evenimentul este
organizat în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Sociale a
Universitãþii din Craiova,
în colaborare cu Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din Bucureºti
ºi Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”. Programul va include workshop-uri, o sesiune de documentare la Facultatea de
Sociologie ºi Asistenþã Socialã a Universitãþii din Bucureºti ºi o
excursie la Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”. Evenimentul se adreseazã studenþilor ºi masteranzilor Facultãþii de ªtiinþe
Sociale craiovene, înscrierile încheindu-se în urmã cu câteva zile.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU
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Peste 150 de muzee din toatã þara vor rãmâne
deschise pânã târziu în noapte, pe 18 mai
Cu ocazia Nopþii Muzeelor
2019, care va avea loc în 18
mai, peste 150 de spaþii ale
unor muzee ºi entitãþi culturale publice ºi private din þarã
vor fi deschise pentru expoziþii, intervenþii ºi experimente artistice, proiecþii, dans,
piese de teatru ºi concerte.
Iniþiat de Ministerul Culturii
ºi Comunicãrii din Franþa,
patronat de Consiliul Europei,
de UNESCO ºi de Consiliul
Internaþional al Muzeelor,
evenimentul este organizat pe
plan naþional de Reþeaua Naþionalã de Muzeelor din România (RNMR), fiind aºteptat
cu mare interes în fiecare an.
Anul acesta marcheazã cea
de-a 15-a ediþie a Nopþii Muzeelor, consideratã unul dintre cele
mai puternice brand-uri culturale din þarã la nivelul consistenþei ofertei muzeale ºi culturale ºi a interesului publicului.
Cu ocazia acestui eveniment,
mii de muzee ºi instituþii culturale din 30 de þãri europene îºi
aprind luminile ºi deschid porþile în aceeaºi noapte ºi milioane
de europeni sãrbãtoresc cultura
ieºind pe strãzi, însoþiþi de prieteni ºi familii.
Pânã în acest moment, în circuitul muzeal bucureºtean s-au
înscris peste 50 de muzee ºi spa-

þii expoziþionale neconvenþionale, alãturi de alte entitãþi culturale, ce propun evenimente culturale alternative. În þarã existã
deja înscrise peste 100 de muzee ºi entitãþi culturale diverse,
lista completã urmând a fi afiºatã în curând pe site-ul noapteamuzeelor.org ºi pe pagina de
Facebook a evenimentului. Ea va
include, desigur, ºi de aceastã
datã, ºi Muzeul Olteniei, cu cele
trei secþii ale sale, ºi Muzeul de
Artã din Craiova.
Primul eveniment de acest gen
l-a reprezentat cel ce s-a desfãºurat în Berlin, în anul 1997.
Conceptul de acces gratuit a fost
foarte bine primit, astfel cã în
scurt timp a crescut foarte mult
numãrul instituþiilor organizatoare, precum ºi numãrul de vizitatori. În 1999 manifestarea a fost
preluatã în Franþa sub denumi-

rea de „Primãvara muzeelor”
(„Printemps des musées”), la
propunerea Ministerului francez
al culturii ºi comunicãrii, ea desfãºurându-se primãvara, într-o zi
de duminicã.
Ulterior, în 2001, evenimentul a fost organizat în toate þãrile
semnatare ale convenþiei culturale a Consiliului Europei, fiind
pus sub Înaltul Patronaj al Secretarului sãu General ºi având
ca public-þintã în special persoane aflate în proximitatea muzeelor. În 2005 a fost mutat pe durata nopþii ºi s-a adresat tinerilor
ºi familiilor, extinzându-se în toatã Europa. Noaptea Muzeelor
este organizatã astãzi în sâmbãta cea mai apropiatã de 18 mai,
data adoptatã de Consiliul Internaþional al Muzeelor drept Ziua
Internaþionalã a Muzeelor.
MAGDA BRATU

Bilanþ la Filiala Dolj de „Crucea Roºie”
Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de”
Crucea Roºie” ºi-a prezentat, zilele trecute, bilanþul ultimilor doi ani, de la precedenta Adunare Generalã, alegându-ºi un
Trei programe principale au
fost derulate în perioada amintitã, iar rezultatele sunt foarte
bune. Astfel , în ceea ce þine de
pregãtirea ºi intervenþia la dezastre, s-a format un detaºament de
intervenþie; s-a finalizat un minidepozit local, dotat cu materiale
necesare ajutorãrii necesare de
urgenþã a unui numãr de 100 de
posibile victime; au fost organizate cursuri de prim ajutor; asigurarea de servicii de prim ajutor la diverse evenimente, etc. În
ceea ce priveºte educaþia sanitarã ºi umanitarã, au avut loc de
acþiuni de promovare a unui stil
de viaþã sãnãtos; manifestãri de
prevenire a îmbolnãvirilor; proiecte de educaþie umanitarã în
ºcoli (Programul „Colgate” de
educaþie în domeniul sãnãtãþii
orale, pentru 20.000 de elevi cu
vârste între ºase ºi zece ani din
105 unitãþi de învãþãmânt , respectiv „Zâmbete Colgate”, de
consultaþii stomatologice gratuite de care au beneficiat 367 de
elevi din patru ºcoli din judeþ).
Programul social s-a axat pe sprijinirea familiilor defavorizate –
„Ajutã o familie de sãrbãtori”,
„Rechizite în dar”, „Sã dãruim
un nou început pentru un nou
nãscut”. S-a ales , cu acest prilej, un nou preºedinte al filialei,

nou preºedinte ºi un nou Comitet de conducere. Realizãrile nu sunt puþine, dar se
sperã o creºtere a activitãþilor, în primul
rând cu sprijinul voluntarilor.

în persoana dr. Narciza Dinicã
, de la DSP Dolj, iar din Comitet,
format din 21 de membri, vor
face parte, ca vicepreºedinþi, col.
Constantin Florea, comandantul ISU Dolj, Florentin Gust
(reprezentant Kangen Center
România), Virginia ªovoiu
(educatoare la Grãdiniþa „Tudor
Vladimirescu” din Craiova) ºi
Diana Guþã (de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova). „Pentru rezulatele obþinute
le mulþumim tuturor voluntarilor. Implicarea noastrã în comunitate a fost recunoscutã prin

titlul de „Cel mai tare ONG”, la
Gala „Fii tare, voluntare!, organizatã de DJST Dolj”, Centrul
de Tineret Craiova, Centrul de
Voluntariat „Voluntaris”, atât în
2017, cât ºi în 2018. În cadrul
aceloraºi gale, am mai primit trofeul pentru „Cel mai tare proiect în domeniul sãnãtãþii –
„Zâmbete Colgate”, respectiv
„Cel mai tare voluntar în domeniul sãnãtãþii”, prin Bianca Mitroi”, a precizat prof. Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj
de „Crucea Roºie”.
CRISTI PÃTRU

programe TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 #Creativ
09:30 Tema zilei
09:45 Teleshopping
10:00 Aripile Nordului
2012, Canada, Dramã
10:55 Sã mergem mpreunã!
11:00 Can viaþã
12:00 Teleshopping
12:30 EuRo19
13:00 Vreau sã fiu sãnãtos
13:30 Doar sã gustaþi
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu
16:55 Sã mergem mpreunã!
17:00 Aripile Nordului
2012, Canada, Dramã
17:50 Remember Eurovision
18:00 EuRo19
18:30 Banii tãi
19:00 Feþe-feþe
19:55 DESTINAÞIA TEL AVIV
20:00 Telejurnal
20:30 Tema zilei
21:00 EuRo19
22:00 România 9
22:35 Teatrul Naþional de
Televiziune
00:15 Telejurnal
00:45 Feþe-feþe

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Vlad
2018, România, Thriller
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Greu de ucis 4 (R)
2007, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
02:30 Lecþii de viaþã (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Fetita mea
2018, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Insula iubirii
23:00 Xtra Night Show
01:00 Vecini de coºmar (R)
2014, SUA, Comedie
02:45 Acces direct (R)
04:15 Fetiþa mea (R)
2018, Turcia, Dramã

TVR 2
07:00 Oanapp
08:00 Oanapp
09:00 Lonesome dove: suflet
de pistolar
1994, SUA, Western
10:00 Mic dejun cu un
campion
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de
10
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 MotorVlog
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Lonesome dove: suflet
de pistolar
1994, SUA, Western
17:00 Oanapp
18:00 Primãvara amintirilor
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Câºtigã România!
21:10 Dragoste fãrã internet
2017, SUA, Familie
22:45 Discover Romania
23:00 Puterea speranþei
2016, SUA, Dramã
00:00 Câºtigã România!
01:05 O afacere regalã
2012, Danemarca, Suedia,
Cehia, Germania, Dramã,
Istoric, Romantic, Dragoste
03:23 Reconstituirea
1971, România, Comedie,
Dramã
05:02 Puterea speranþei
2016, SUA, Dramã

HBO
07:25 Tânãrul Sheldon
07:45 O familie modernã
08:10 Brexit
09:50 Legende din regatul
bufniþelor
11:25 Exodus: Zei ºi regi
13:55 Sucker Punch: Evadare
din realitate
15:45 Alpha
17:25 Pe platourile de filmare
17:55 King Arthur: Legenda
sabiei
20:00 Urzeala tronurilor
21:25 Vicepreºedinta
21:55 Barry
22:30 O.G.
00:15 RocknRolla
02:05 Pavel, apostolul lui
Hristos

PRO 2
07:15 Dragoste cu împrumut
(R)
08:15 Teleshopping
08:45 Dulce-amãrui (R)
09:45 Mâine e o nouã zi (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Umbre din trecut (R)
12:30 ªi fãrã sâni existã
Paradis (R)
14:30 Teleshopping
14:45 Dulce-amãrui (R)
15:45 Dragoste cu împrumut
(R)
16:45 Umbre din trecut
18:00 Mâine e o nouã zi
19:00 ªi fãrã sâni existã
Paradis
21:00 Dulce-amãrui
22:00 Moºtenirea
23:00 Dragoste cu împrumut
00:00 ªi fãrã sâni existã
Paradis (R)
02:00 Moºtenirea (R)
02:45 Doctorul casei (R)
03:30 Daria, iubirea mea

PRO CINEMA
07:45 Hotelul Marigold (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Alexander ºi cea mai
oribilã zi (R)
14:30 LOL (R)
16:30 Salbaticul
18:15 La bloc
20:30 De neoprit
22:30 Mulan: Rise of a
Warrior
00:45 De neoprit (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Best of fun
17:00 Bãrbat în minoritate
2011, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea þãcãnealaã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Jimmy ºi Hope
2010, SUA, Comedie
20:30 Bãrbat în minoritate
2011, SUA, Comedie
22:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
23:00 Fotbalist de România
23:30 1000 de întâmplãri
mortale
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Stela Popescu în dialog
cu Irina Drãgãnescu (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Benny Hill Show (R)
1969, Marea Britanie,
Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie,
Comedie
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Pachetul
2013, SUA, Acþiune
22:30 Starea naþiei
23:30 Betman
23:35 Focus din inima
României
00:00 Mircea Albulescu – in
dialog cu Ana Ularu
02:00 Pachetul (R)
2013, SUA, Acþiune
04:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pretul fericirii
2018, Turcia, Dramã,
Romantic
23:00 Super potriveala
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Super potriveala (R)
02:45 Puterea dragostei (R)
04:45 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)
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RECOMANDÃRI TV
King Arthur: Legenda sabiei
Se difuzeazã la HBO, ora 17:55
Dupã asasinarea tatãlui lui Arthur,
unchiul sãu (Jude Law) este cel care
va prelua conducerea regatului
Camelot. Alungat din castel ºi mult
prea mic sã-ºi mai aminteascã originile, Arthur ajunge sã creascã departe
de împãrãþie, pe aleile întunecate ale
oraºului Londinium. Însã în momentul
în care acesta reuºeºte sã scoatã
sabia din stâncã, viaþa lui se schimbã
radical ºi este forþat sã-ºi accepte
destinul ºi sã revendice coroana...

Dragoste fãrã internet
Se difuzeazã la TVR 2, ora 21:10
Matthew ºi Rebecca, proaspãt cãsãtoriþi, se trezesc cã
viaþa le-a fost acaparatã de
obsesia lor comunã pentru
tehnologie ºi reþelele de socializare. Când întreg oraºul este
afectat de o panã de curent,
cei doi tineri soþi petrec o
noapte minunatã, fãrã internet
ºi telefoane, care-i ajutã sã se
regãseascã...
De neoprit
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
Inspiratã dintr-o poveste realã,
drama “De neoprit” relateazã modul în care o companie de cale
feratã se strãduieºte sã evite o
catastrofã feroviarã ce ar putea
afecta un oraº extrem de populat
din Statele Unite ale Americii. O
garniturã de tren lungã de o jumãtate de milã, încãrcatã la capacitate
maximã cu substanþe toxice ºi
combustibil lichid, se desprinde în
mod accidental de locomotivã...

Fetiþa mea
Se difuzeazã la Antena 1, ora 14:00
Öyku are opt ani ºi este o fetiþã
extraordinarã, foarte empaticã ºi
perceptivã cu tot ce o înconjoarã,
dar are un secret pe care nu-l
poate spune nimãnui. Când mãtuºa ei, care a crescut-o de când s-a
nãscut, o pãrãseºte, Öykü trebuie
sã îºi gãseascã tatãl, pe Demir. Din
nefericire, Demir, un adult iresponsabil ºi un pungas crescut în
orfelinat, este arestat în ziua în
care Öyku vine sã-l caute...
sursa: cinemagia.ro
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ANUNT

OLTENIA TINERILOR FERMIERI
COOPERATIVÃ AGRICOLÃ anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiuetul „Investiþie colectivã în utilaje agricole, silozuri, moarã
pentru fãinã ºi furaje în cadrul Oltenia
Tinerilor Fermieri Cooperativa Agricolã”, propus a fi amplasat în oraºul
Dãbuleni, str. Aleea ªoimilor, nr. 10,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr. 1, Jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la sediul Oltenia Tinerilor Fermieri Cooperativa Agricolã în oraºul Dãbuleni, str.
MIRCEA CEL BÃTRÎN, Nr. 91, Clãdirea 1, Camera 2, judeþul Dolj, în zilele
de luni - joi, între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.
1, judeþul Dolj, fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
BITA LAURENTIU FLORIN reprezentant al GRÂUL DE JOS COOPERATIVA AGRICOLA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Investiþie colectivã în utilaje agricole, silozuri ºi halã pentru producþie furaje în cadrul Grâul de Jos
Cooperativa Agricolã”, propus a fi amplasat în Comuna Ostroveni, T40,
P2132, 2133, 2134, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, Jud. Dolj,
adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro
ºi la sediul Grâul de Jos Cooperativa
Agricolã în Comuna Ostroveni, sat
Ostroveni, nr. 726, Construcþia C1,
judeþul Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, judeþul Dolj, fax: 0251/ 419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

SC ALCO KRAFT SRL, cu sediul
în Lipova, str. Iancu Jianu, nr. 25G, jud.
Arad, Nr. Reg. Com J02/1382/2005,
CUI 17820471, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a Autorizaþiei de Mediu privind activitatea cod CAEN 2899- Fabricarea altor maºini ºi utilaje specifice n.c.a. desfãºuratã la Punctul de
Lucru din sat Cârcea, comuna Cârcea, str. Silozului, nre.30, Hala C18,
module 13 ºi 14, judeþul Dolj. Informatiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic,
în scris la sediul APM Dolj pânã la data
de 15.05.2019.
Asociaþia Bucurie Pentru Viaþã
anunta solicitarea obtinerii avizului de
gospodarire a apelor pentru investitia: „Construire centru de zi ºi spaþii
cazare parter, realizare put forat si bazin etans vidanjabil” in satul Bãdoºi,
nr. 89A, comuna Bratovoeºti, Judeþul
Dolj. Relatii la tel. 0757.155196.
Primãria Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, vã aduce la cunoºtinþã cã, în perioada 13.05.201925.05.2019, pe raza municipiului Craiova (spaþii verzi, ghene de gunoi,
platforme gospodãreºti) se va desfãºura acþiunea de deratizare, folosindu-se substanþele din grupa a treia
de toxicitate Prodiorat G ºi Rodexion
Pastã, avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Persoanele ce intrã în contact
cu substanþele respective vor folosi
ca antidot Vitamina K, sub supravegherea unui cadru medical.

Consiliul Local ºi Primãria comunei Pleniþa organizeazã în zililele de 11
ºi 12 mai 2019, în Pãdurea Pleniþei, cea de-a 49-a
ediþie a tradiþionalei
manifestãri câmpeneºti
„Sãrbãtoarea Bujorului
din Pãdurea Pleniþa”.
Vã aºteptãm cu drag
la sãrbãtoarea comunei
noastre.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

Parc-Turism SA Craiova,
cu sediul social în str. Bibescu, nr. 12, înregistratã
la Registrul Comerþului
Dolj sub nr. J16/445/1999,
C.U.I. RO11940770, declarã pierderea certificatelor
constatatoare nr 17035/
2009 - Punct de lucru str.
Bibescu, nr. 12, Craiova ºi
nr. 13566/2010 - Punct de
lucru str. Mihai Viteazul,
nr. 18, Craiova.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
PRESTÃRI SERVICII Butoi de Zinc 200

REPARÃM TELEVIZOARE - ORICE
TIP. Telefon: 0722/
809.368.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

LOC DE CASÃ,
2600 metri pãtraþi,
deschidere la drum 34 metri. Telefon:
0722/475.344.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând în Bãile Govora terenuri de
400 mp ºi 1500
mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND PORCI. Telefon: 0787/381.508.

litri, butoi de lemn
140 litri vin, moarã
220V- 0,8kw, uruitoare motor electric
220V- 380V-2,2 kw,
lãzi stupi, uºã lemn
cu toc – stejar. Telefon: 0720/115.936.
Vând groapã suprapusã cimitirul
Romaneºti. Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând 1000 chiparoase florifere (tuberoze) cu 10-12 puieþi
pe bulb. Telefon:
0786/391.745.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

PIERDERI

FIRMA GELATO
BARDAN SRL-D
declarã pierdute ºi
nule: Numãr de ordine, Registru special,
Carte de Intervenþie
pentru DATECS,
model DP25BT, seria: 22041157.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:

CONDOLEANÞE

Poliþiºtii în rezervã
ºi în retragere din
Filiala Dolj a Asociaþiei Naþionale, regretã profund decesul
celui care a fost
Lt.col.(r.) MITROIU
MIHAI poliþist de
excepþie ºi transmite condoleanþe
familiei!
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Un
Un meci
meci cât
cât un
un sezon
sezon pentru
pentru
echipa
echipa de
de baschet
baschet aa Bãniei
Bãniei
De la ora 18, în Sala Polivalentã, SCMU Craiova
înfruntã BC SCM Timiºoara, în partida decisivã
pentru calificarea în semifinalele Ligii Naþionale
Echipa de baschet a Craiovei
a scãpat de complexul primei
victorii în play-off-ul campionatului, reuºind sã spargã gheaþa
dupã 13 eºecuri la rând. A fãcut-o în seria cu BC SCM Timiºoara, care acum a ajuns în
pragul meciului decisiv. Aºa cum
se anunþa, dupã locurile ocupate de cele douã formaþii la finalul sezonului regular, a fost cea
mai echilibratã serie a sferturilor, de altfel singura care a ajuns
la meciul 5, restul semifinalistelor stabilindu-se în mai puþine
jocuri. Atât Craiova, cât ºi Timiºoara, au bifat câte un succes pe teren propriu ºi unul în
deplasare, iar astãzi, de la ora
18, în Sala Polivalentã, este pro-

gramatã partida decisivã. Dacã
va elimina Timiºoara, SCMU
Craiova va juca în semifinale cu
CSU Sibiu, în celãlalt duel pentru finalã fiind angajate U BT
Cluj Napoca ºi CSM Oradea.

Echipa solicitã sprijinul fanilor

Dupã ce ani de zile au avut
cea mai mare medie de suporteri dintre echipele de salã ale
Bãniei, baschetbaliºtii ºi-au pierdut fanii în acest sezon, iar acum
insistã sã-i recupereze, mãcar
pentru acest meci foarte important. Antrenorul Craiovei, Aco
Todorov, a vorbit despre acest
duel important, spunând cã decisive vor fi spiritul de echipã ºi
aportul publicului: „Urmeazã

meciul 5 din play-off,
am luptat tot sezonul
pentru a avea avantajul terenului propriu în
acest joc decisiv. Vom
vedea dacã suntem o
echipã într-adevãr sau
numai niºte individualitãþi. Trebuie sã arãtãm, mai mult ca niciodatã, cel mai bun baschet al nostru, avem
nevoie de sprijinul publicului pentru a câºtiga aceastã partidã.
Suntem în play-off,
niciun meci nu seamãnã cu altul, cum nu
seamãnã nici cu cele
din sezonul regular”.
Cãpitanul Porter Troupe a fãcut
ºi el apel la suporteri pentru a fi
al ºaselea jucãtor în partida de
astãzi: „Trebuie sã arãtãm caracter ºi sã învingem în acest meci

semifinale”. Experimentatul baschetbalist ºi-a dovedit valoarea în
special în aceste meciuri de playoff, în care a fost cel mai bun
jucãtor al Craiovei.

în care stã practic tot sezonul
acesta. Este foarte important sã
avem suportul publicului, avem
nevoie ca fanii sã fie al ºaselea
jucãtor pentru a putea merge în

SCM Craiova a învins Zalãul, cu Þicu din nou pe teren
Aproape o jumãtate de an a
trecut de când cea mai importantã handbalistã a Craiovei din
sezonul câºtigãrii Cupei EHF, Ana
Maria Þicu, s-a accidentat grav
la cot, într-un meci cu Baia Mare.
Olteanca a revenit într-un meci
oficial împotriva echipei din Zalãu, în Sala Polivalentã. „Am avut
emoþii, însã sper cã am scãpat
de ele.Este primul meci dupã
aceastã perioadã grea în care am
fost nevoitã sã stau pe margine.

Mã bucur cã am putut sã fiu alãturi de fete! ºi cã am reuºit sã
câºtigãm. A fost emoþionant sã
reintru în teren. Nu ºtiu exact
dacã voi merge ºi la meciul din
deplasare, sãptãmâna viitoare se
va decide acest lucru. Încã nu
am fãcut antrenament cu contact, cred cã o sã mai dureze ceva
timp, dar revin treptat. Nu are
rost sã risc sã primesc lovituri.
Mã pregãtesc deja pentru sezonul viitor. Cu siguranþã voi fi

100% la startul sezonului viitor”
a spus Ana Maria Þicu.
Formaþia oaspete a fost lipsitã
de câteva jucãtoare importante,
lãsate acasã de Ghiþã Tadici, iar
SCM Craiova a profitat ºi s-a impus lejer, scor 31-26 (15-11), acumulând trei puncte importante în
lupta pentru cupele europene. Zalãul a rezistat pânã la 8-8, apoi Craiova s-a desprins, iar pe final Bogdan Burcea a trimis ºi el pe teren
jucãtoarele tinere. În schimb, Craiova s-a despãrþit de cele douã jucãtoare brazilience, Deonise Fachinello ºi Mariana Costa, în timp ce
Jelena Trifunovic s-a operat, dar
va reveni în Bãnie pentru stagiunea urmãtoare.
Au jucat pentru SCM Craiova
în meciul cu Zalãul: Dzhukeva,
Curmenþ (portari), Vizitiu 9 goluri,
Ianãºi 7, Nikolic 6, Tãnãsie 4, Gjorchevska 2, Tãtar 1, Seric 1, Colac
1, Þicu, ªelaru, Ion, R. Stanciu. În
clasament, SCM Craiova are 36 de
puncte ºi se aflã pe locul 5. În ultimele douã etape, echipa lui Bogdan

Sezon de bronz pentru voleibaliºtii Craiovei
Voleibaliºtii de la SCMU Craiova au încheiat cu o victorie categoricã sezonul, unul în care sau implicat chiar în lupta pentru
titlu, dar l-au încheiat pe locul al
treilea. Echipa lui Dan Pascu au
învins în ultima etapã pe CSM
Bucureºti cu 3-0, pe seturi: 25-8,

25-16, 25-18, în mai puþin de o
orã de joc. La final, Licã ºi compania au primit medaliile de bronz,
ei urmând sã evolueze în cupele
europene. Lotul Craiovei a fost
compus în acest sezon din jucãtorii: Laurenþiu Licã, Aleksandar
Milivojevic, Rusmir Halilovic,

Facundo Imhoff, Filip Sestan,
Rãzvan Olteanu, Neven Majstorovic - libero, Bogdan Ene, Andrei Georgescu, ªtefan Lupu,
Ionuþ Teleleu, Sergio Diaconescu. Noua campioanã a României
este Arcada Galaþi, urmatã în clasament de ACSVM Zalãu.

Liga a IV
-a Dolj
IV-a
Etapa a 5-a, rezultate: CS Cârcea – Tractorul Cetate 1-2, UT Dãbuleni – Dunãrea Calafat 1-2, Danubius Bechet – Metropolitan Iºalniþa 1-2. Clasament: 1. Dunãrea Calafat 27p,
2. Metropolitan Iºalniþa 25p, 3. Tractorul Ceta-

te 25p, 4. Danubius Bechet 20p, 5. CS Cârcea
19p, 6. UT Dãbuleni 10p. În Cupa Ligii s-au jucat meciurile: Unirea Amãrãºtii de Jos – Vânãtorul Desa 4-1, Flacãra Moþãþei – Recolta Ostroveni 1-1, Victoria Pleniþa – Jiul Podari 3-0.

Burcea joacã în deplasare cu CSM
Bucureºti, duminicã, 12 mai, de

la ora 17.30, ºi acasã, cu ultima
clasatã, Danubius Galaþi.

Liga I, play-off, etapa a 8-a
Viitorul – Sepsi 3-1
Au marcat: Calcan 51, 68, Eric 74 / Hamed 49.
„U” Craiova – FCSB s-a jucat asearã.
Astra – CFR Cluj, astãzi, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Sepsi

7
7
7
8
7
8

5
4
4
4
1
0

2
2
1
2
0
1

0
1
2
2
6
7

9-2
10-5
7-5
13-9
2-10
2-12

44
39
36
33
24
20

Play-out, etapa a 8-a
Chiajna – Botoºani 2-2
Au marcat: Moussa 9, Cadamuro 69 / Meira 64, M. Roman 71.
Gaz Metan – Hermannstadt 4-1
Au marcat: Rondon 25, 67 – pen., 73, Caiado 71 / Dâlbea 89 – pen.
Cãlãraºi – Dinamo 1-0
A marcat: Ammari 70.
Voluntari – Poli Iaºi s-a jucat ieri.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Mediaº
2. Dinamo
3. Botoºani
4. Poli Iaºi
5. Voluntari
6. Cãlãraºi
7. Hermanns.
8. Chiajna

8
8
8
7
7
8
8
8

7
6
2
2
3
2
0
1

1
0
2
1
2
3
3
4

0
2
4
4
2
3
5
3

16-4
12-6
8-9
5-10
10-8
5-9
4-13
11-12

38
34
26
24
22
21
19
16

