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BRATU-MIB

- Dacã ai noºtri nu se prezentau la
Cluj, pierdeau doar cu 3-0, Popes-
cule, ºi economiseau ºi banii de
deplasare. culturã / 8
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Începând de vineri, de la ora 13.00, maºinile au primit verde pentru a intra în parcarea subteranã de
sub esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Pânã duminicã noaptea, accesul este gratuit, ur-
mând ca apoi locurile de parcare sã fie disponibile contra unei taxe de 1 leu pe orã.
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Mandatul la summit-ul NATO
ar putea fi schimbat, în funcþie
de negocierile din Alianþã
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat,

ieri, cã CSAT a aprobat mandatul Româ-
niei la summitul NATO, însã acesta ar
putea fi actualizat ºi adaptat în funcþie de
negocierile din cadrul Alianþei ºi de con-
textul de securitate. “Consiliul a aprobat
liniile generale de mandat ale României la
Summitul NATO de la Varºovia, care va
avea loc pe 8 ºi 9 iulie 2016, cu menþiunea
ca acestea sã fie actualizate ºi adaptate,
în funcþie de negocierile din Alianþã ºi,
evident, de evoluþiile situaþiei internaþio-
nale”, a spus Iohannis, fãrã a da detalii
legate de mandat. Cu ocazia vizitei secre-
tarului general al NATO la Bucureºti, Jens
Stoltenberg, în contextul inaugurãrii scu-
tului antirachetã de la Deveselul, atât pre-
ºedintele, cât ºi premierul Dacian Cioloº
au susþinut cã, în cadrul summitului
NATO de la Varºovia, România intenþio-
neazã sã obþinã trupe permanente la
Marea Neagrã ºi întãrirea flancului estic
ºi sudic al Alianþei Nord-Atlantice.

OUG privind salariile ar putea fi
adoptatã marþi
Ordonanþa de urgenþã referitoare la co-

recþiile salariale din sistemul bugetar va fi
aprobatã în cel mult douã sãptãmâni, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al Executi-
vului, Dan Suciu, care a explicat cã dacã
sindicatele din educaþie ar privi procesul
în ansamblu, nu punctual, OUG s-ar pu-
tea aproba marþi. Afirmaþiile au fost fãcu-
te de Suciu ieri, la finalul ºedinþei de Gu-
vern, în contextul în care jurnaliºtii l-au
întrebat care este stadiul negocierilor în
cazul OUG ºi când urmeazã ca documen-
tul sã fie aprobat. “ªtiu cã la Ministerul
Muncii, aceste discuþii continuã, au fost
discuþii în cursul acestei sãptãmâni. Or-
donanþa este în stadiul spre finalizare.
Aºteptãm clarificarea tuturor detaliilor ºi
eventuale noi negocieri cu partenerii sin-
dicali din Educaþie. Acolo este singurul
semn de întrebare pe care îl mai avem în
legãturã cu ordonanþa în ceea ce priveºte
creºterile de salarii”, a spus Dan Suciu.
“Practic, cei din educaþie vã încurcã sã
adoptaþi ordonanþa sãptãmâna viitoare”,
au insistat jurnaliºtii. “N-aº spune cã ne
încurcã. Asta este situaþia ºi încercãm sã
o rezolvãm ºi sã avem înþelegerea ºi dis-
ponibilitatea lor de a privi întregul proces
în ansamblu ºi nu doar punctual, pe ches-
tiunea legatã de educaþie”, a spus Suciu.
Întrebat când considerã cã OUG va fi
aprobatã, el a precizat cã Guvernul încear-
cã sã rezolve cât mai repede aceastã pro-
blemã pentru cã timpul rãmas este foarte
scurt. “Încercãm în continuare sã o ad-
optãm marþi. Dacã nu, în sãptãmâna ime-
diat urmãtoare. Oricum n-avem mult timp
la dispoziþie”, a mai spus purtãtorul de
cuvânt al Guvernului.
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Peste un sfert de milion de români au
intrat în cursa electoralã pentru un man-
dat de ales local, cel mai tânãr având 18
ani ºi aproape douã luni în ziua alegerilor,
în timp ce, la polul opus, 26 de candidaþi
au vârste cuprinse între 90 ºi 100 de ani.
Pentru alegerile locale din 5 iunie ºi-au de-
pus candidatura 267.239 de persoane, din
care 210.097 bãrbaþi ºi 57.142 de femei.

Potrivit BEC, 449 dintre candidaþi au
vârsta sub 23 de ani. PMP a trimis cei mai
mulþi tineri în bãtãlia electoralã – 79, ur-
mat de ALDE – 69 ºi UNPR – 51. Cel mai
tânãr competitor electoral, Mihai Constan-
tin Puiu, a împlinit 18 ani la mijlocul lunii

Ziua Eroilor va fi marcatã pe 9 iunie ºi va
avea statut de “sãrbãtoare naþionalã”, a anun-
þat, ieri, Guvernul, care a adoptat o hotãrâre
prin care a stabilit ºi programul evenimentelor
prilejuite de aceastã zi. «În spiritul tradiþiei eu-
ropene, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit
prin lege statutul de „sãrbãtoare naþionalã a
poporului roman” ºi s-a stabilit a fi sãrbãtoritã
în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paºti,
Ziua Înãlþãrii, potrivit tradiþiei româneºti», se
aratã într-un comunicat al Executivului. Pro-

România poate trimite în 2017, în
misiuni ºi operaþii în afara þãrii, 1.401
militari ºi civili din Armata României
ºi 783 militari ºi poliþiºti din Ministe-
rul de Interne, s-a decis, ieri, în ºedin-
þa Consiliului Naþional de Apãrare a
Þãrii. “Consiliul a aprobat forþele ar-
mate ale României care pot fi puse la
dispoziþie pentru participarea la mi-
siuni ºi operaþii în afara teritoriului
statului român, conduse de NATO,
UE, ONU ºi OSCE în 2017. Armata
României va putea participa cu 1.401
militari ºi civili. Iar în ceea ce priveºte
Ministerul Afacerilor Interne, forþele
puse la dispoziþie pentru misiuni în
afara teritoriului naþional în anul 2017
sunt în numãr de 783 militari ºi poli-
þiºti, care vor putea fi dislocaþi în te-
atrele de operaþii”, a declarat preºe-
dintele Klaus Iohannis dupã ºedin-
þã.

În cadrul ºedinþei s-a analizat ºi
avizat Strategia Militarã, document
care transpune în practicã politica de
apãrare ºi securitate naþionalã, defi-
nind cadrul de dezvoltare a organis-
mului militar pentru apãrarea armatã
a þãrii în context aliat, având la bazã

Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat, ieri, cã CSAT a aprobat un
plan de acþiuni privind situaþia din
sãnãtate, urmând ca, pânã la sfârºi-
tul lunii iulie, Guvernul sã elaboreze
norme privind procedurile, mãsurile
de control ºi laboratoarele medicale.
Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat cã membrii CSAT au analizat si-
tuaþia din sãnãtate ºi cã nu este vor-
ba doar despre un aspect singular, ci
despre siguranþa vieþii oamenilor ºi
sãnãtate publicã, aici integrându-se
atât problema dezinfectanþilor folo-
siþi în spitale, cât ºi chestiuni care þin
de medicamente ºi de siguranþa ali-
mentarã.

Iohannis a spus cã CSAT a apro-
bat un plan de acþiuni, care vizeazã
adoptarea de noi norme, proceduri,
mãsuri de control ºi laboratoare.
“Avem nevoie de norme aliniate la
cerinþele standard ale UE referitoare
la antiseptice ºi dezinfectante chi-
mice, norme mai exigente, mai apli-
cate, inclusiv cu sancþiuni mai se-
vere. S-a convenit ca un asemenea
pachet de norme sã fie elaborat la
nivel de Guvern pânã la sfârºitul lu-
nii iulie. În acest scop la Guvern se
va constitui un grup de experþi, unde
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aprilie. El candideazã din partea ALDE pen-
tru un mandat de consilier local într-o co-
munã din judeþul Neamþ. Dintre cei 449
de candidaþi, 40 au sub 20 de ani, dintre
care 22 bãrbaþi ºi 18 femei.

Conform sursei citate, la polul opus, 10
femei ºi 16 bãrbaþi care candideazã au vâr-
sta cuprinsã între 90 ºi 100 de ani. ALDE
este partidul care a trimis în bãtãlia elec-
toralã cei mai mulþi vârstnici, 5 bãrbaþi ºi
3 femei. Grupa de vârstã cu cei mai mulþi
candidaþi este 40-50 de ani, cu 67.000 de
candidaþi, urmatã de categoria 30-40 de
ani, cu 40.040 de candidaþi.

Pe listele de candidaþi se aflã ºi 53 de

cetãþeni comunitari, dintre care 6 aspirã
la un mandat de primar, 39 candideazã
pentru un mandat de consilier local, iar 8
pentru un mandat de consilier judeþean.

Ziua Eroilor va fi pe 9 iunie ºi va avea statut de “sãrbãtoare naþionalã”
gramul manifestãrilor cuprinde mãsuri adminis-
trativ-organizatorice, manifestãri comemorati-
ve în Capitalã, în þarã ºi pe plan extern, însã
aceastã zi nu are statut de zi liberã pentru an-
gajaþi.

Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin unitãþi-
le, instituþiile de învãþãmânt, cercurile ºi biblio-
tecile militare, va organiza simpozioane, întâl-
niri cu istorici ºi veterani de rãzboi, comemo-
rãri la cimitire, mausolee ºi monumente come-
morative de rãzboi, expoziþii de carte. Ministe-

rul Educaþiei Naþionale are în vedere desfãºu-
rarea, în instituþiile de învãþãmânt, a unor pro-
grame dedicate acestei zile: întâlniri cu vetera-
nii de rãzboi, spectacole omagiale. Ministerul
Afacerilor Externe va organiza, prin interme-
diul reprezentanþelor diplomatice româneºti sau
oficiilor consulare, activitãþi specifice pentru
cinstirea memoriei ºi comemorarea eroilor ro-
mâni cãzuþi ºi înhumaþi pe teritoriul altor state.
Autoritãþile administraþiei publice locale vor
organiza ºi ele expoziþii ºi programe speciale.

Iohannis: A fost aprobat
un plan de acþiuni privind

situaþia din sãnãtate

participã medici, biologi, chimiºti,
specialiºti în siguranþa alimentarã ºi
alte categorii de specialiºti, care sã
lucreze la acest pachet de norme”, a
spus preºedintele.

Iohannis a explicat cã normele se
referã la felul în care sunt puse bioci-
dele pe piaþã, dar ºi curãþenia, dezin-
fecþia ºi sterilizarea în spitale, con-
formitatea cu standardele europene
referitoare la antiseptice ºi dezinfec-
tante chimice, activitatea de control
ºi inspecþie sanitarã de stat, precum
ºi întãrirea capacitãþii de control a
Ministerului Sãnãtãþii.

“De asemenea, va trebui regle-
mentat modul de coordonare a acti-
vitãþii între domeniile sãnãtãþii uma-
ne, veterinare, alimentaþiei publice ºi
creºterii animalelor pentru stabilirea
unor mãsuri în vederea utilizãrii efi-
ciente a antibioticelor. Guvernul Ro-
mâniei va urmãri implementarea tu-
turor obiectivelor stabilite în planul
strategic de prevenire ºi combatere a
infecþiilor nosocomiale 2016 – 2018,
prin care sunt dispuse mãsuri privind
prevenþia, reducerea incidenþei, mo-
nitorizarea ºi creºterea capacitãþii de
diagnostic al infecþiilor intraspitali-
ceºti”, a mai spus preºedintele.

România poate trimite 2.184
de militari, poliþiºti ºi civili

la misiuni în afara þãrii
prevederile Strategiei Naþionale de
Apãrare a Þãrii pentru perioada 2015-
2019, ale Cartei Albe a Apãrãrii ºi ale
documentelor NATO ºi ale Uniunii
Europene.

“Pornind de la potenþialele riscuri
ºi ameninþãri identificate la adresa se-
curitãþii României, Strategia stabileº-
te misiunile Armatei României ºi ni-
velul militar de ambiþie, pentru a cã-
ror îndeplinire trebuie constituite,
dezvoltate ºi menþinute capabilitãþi
credibile, dar ºi sustenabile”, a spus
preºedintele.

De asemenea, a fost aprobat în
CSAT ºi Programul privind transfor-
marea, dezvoltarea ºi înzestrarea Ar-
matei României pânã în anul 2026 ºi
în perspectivã.

“Scopul Programului este de a
asigura capabilitãþile necesare Arma-
tei României pentru promovarea in-
tereselor naþionale ºi protejarea aces-
tora în faþa riscurilor ºi ameninþãrilor
curente, în dezvoltare ºi în perspec-
tivã, precum ºi îndeplinirea angaja-
mentelor internaþionale în planul se-
curitãþii ºi al apãrãrii”, a explicat ºeful
statului.



sâmbãtã, 28 mai 2016 cuvântul libertãþii / 3



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 28 mai 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Marþi, în centrul vechi al Cra-
iovei, zona Bancpost, la standul
Societãþii Studenþilor Mediciniºti
din Craiova vor fi împãrþite mere
în schimbul þigãrilor ºi va fi de-
terminat monoxidului de carbon
în aerul expirat. Activitãþi de in-
formare ºi consiliere vor avea
loc ºi în unitãþile de învãþãmânt
din Dolj. Direcþia de Sãnãtate
Publicã împreunã cu partenerii
tradiþionalii – primãriile din ju-
deþ prin reþeaua de medicinã ºco-
larã ºi asistenþii comunitari, In-
spectoratul ªcolar Judeþean,
cabinetele de medicinã de fami-
lie ºi ONG-uri: Crucea Roºie
Dolj, Asociaþia pentru Sãnãtatea
ºi Educaþia Familiei, Societatea
Studenþilor Mediciniºti – vor in-
forma populaþia cu privire la
beneficiile unui stil de viaþã sã-
nãtos fãrã tutun.

Activitãþile desfãºurate de ofiþerii Servi-
ciului Anticorupþie Judeþean Dolj s-au des-
fãºurat pe douã paliere. Este vorba de pre-
venirea faptelor de corupþie, motiv pentru
care s-au desfãºurat, de la începutul acestui
an, 49 de activitãþi de informare anticorupþie
ºi 55 activitãþi de instruire preventivã antico-
rupþie. Totodatã, s-a manifestat o preocupa-
re constantã pentru extinderea spectrului de
colaborare în materie, prin atragerea la cola-
borare a structurilor din administraþia publi-
cã, a unitãþilor de învãþãmânt etc.

În plan combativ, poliþia judiciarã din ca-
drul D.G.A.  – Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj a efectuat cercetãri într-un nu-

Agenta IPJ Olt Melania Renghea a fost
trimisã în judecatã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel Craiova în
anul 2013. Anchetatorii au reþinut cã, „pe
26.12.2012, pe fondul unor neînþelegeri an-
terioare, inculpata Renghea Melania Celes-
tina, agent principal de poliþie în cadrul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului Olt, s-
a deplasat cu un autoturism la domiciliul
pãrþii vãtãmate B.G. (n.r. – Barbu Gheor-
ghe) (comisar-ºef de poliþie în cadrul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului Olt ºi
fostul sãu ºef), care a invitat-o în casã, in-
culpata insistând sã o însoþeascã în autotu-
rism. Dupã ce partea vãtãmatã a urcat pe
locul din dreapta al autoturismului, incul-
pata a pus în miºcare vehiculul, deplasân-
du-se pe o distanþã de aproximativ 40 m,
unde a oprit ca urmare a insistenþelor pãrþii
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În România se fumeazã zilnicÎn România se fumeazã zilnicÎn România se fumeazã zilnicÎn România se fumeazã zilnicÎn România se fumeazã zilnic
o sutã de milioane de þigãrio sutã de milioane de þigãrio sutã de milioane de þigãrio sutã de milioane de þigãrio sutã de milioane de þigãri

În România se fumeazã zilnic peste 5 mili-
oane de pachete de þigãri, iar aproximativ
85% din pacienþii cu cancer bronhopulmonar
sunt fumãtori. Totodatã, studiile aratã cã 89%
din fumãtorii din þara noastrã ºi-ar dori sã re-
ducã numãrul þigãrilor sau sã renunþe com-
plet la fumat. Pentru a marca Ziua Mondialã

fãrã Tutun, la Craiova se vor desfãºura în
acest weekend mai multe acþiuni de promo-
vare a sãnãtãþii. Astãzi,  spre exemplu, este
programat „Crosul Bicicletelor” pe traseul
Sala Polivalentã – Parcul Tineretului, la care
sunt aºteptaþi toþi craiovenii care vor sã facã
miºcare în aer liber.

Fumatul interzis în spaþiile
publice închise, din luna martie

Ziua Mondialã fãrã Tutun se
desfãºoarã anul acesta în con-
textul creat de intrarea în vigoa-
re pe 17 martie a.c. a Legii nr.15/
2016 prin care România devine
parte a comunitãþii celor 94 de
þãri care au interzis complet fu-
matul în spaþiile publice închise
– începând cu Irlanda în 2004.

În esenþã, se interzice com-
plet fumatul în toate spaþiile pu-
blice închise – incluzând locu-
rile de muncã (în particular cele
din sãnãtate, învãþãmântul de
toate gradele, protecþia copilu-
lui), mijloacele de transport în
comun ºi locurile de joacã pen-
tru copii (spaþii închise sau des-
chise); un spaþiu este închis
când este delimitat de un plafon

ºi minimum doi pereþi. Restau-
rantele, barurile, cluburile ºi alte
spaþii închise de divertisment,
exceptate de versiunile anterioa-
re ale Legii 349/2002, se aflã de
acum sub incidenþa interdicþiei
complete a fumatului.

Pentru prima oarã, alãturi de
organele de control ale DSP ºi
ale ANPC, organele de poliþie ca-
pãtã atribuþiuni de urmãrire a
contravenþiilor ºi sancþionare cu
amenzi de 100-500 lei pentru
persoane fizice ºi 5.000-15.000
lei pentru persoanele juridice.
Numãrul fumãtorilor, în scãdere

În România: prevalenþa fuma-
tului curent era de 27%, iar a ex-
fumãtorilor de 13%. În 2011
studiul GATS România gãsea
prevalenþa fumatului curent de
26,7% . Între 2012 ºi 2014 fu-

matul curent înregistra o des-
creºtere de 3%. Vârsta medie de
începere a fumatului era de 18,4
ani, iar proporþia celor care în-
cercaserã sã renunþe se ridicã la
58%, fãrã schimbãri importante
între 2012 – 2014.

În 2010, aproximativ 41%
din români ºi aproximativ 22%
din românce fumau, previziunea
OMS pentru 2025 fiind de cir-
ca 29% pentru bãrbaþi ºi 18%
pentru femei. În 2010, rata cea
mai ridicatã de fumãtori se în-
registra în grupul de vârstã 25-
39 ani, atât la bãrbaþi cât ºi la

femei. În dinamica primului de-
ceniu 2000, numãrul persoane-
lor ce fumau curent a scãzut
îmbucurãtor de la 6,99 milioa-
ne de persoane în 2000 la 5,77
milioane în 2010. La orizontul
2025, OMS estimeazã continua-
rea scãderii pânã la circa 4,05
milioane persoane. În privinþa
fumatului zilnic, cifrele sunt
5,92 milioane fumãtori în 2000
ºi 4,89 milioane în 2010. În ur-
mãtoarea decadã se estimeazã
continuarea scãderii pânã la cir-
ca 3,39 milioane în 2025.

RADU ILICEANU

Poliþista din Olt care ºi-a înjunghiat ºeful,
condamnatã la 5 ani de puºcãrie

vãtãmate. Partea vãtãmatã a infirmat acu-
zele aduse de inculpatã care, în momentul
imediat urmãtor, a înjunghiat-o în zona ab-
dominalã cu un cuþit de bucãtãrie (cu lama
de 13,5 cm), pe care îl avea în autoturism,
încercând sã-i aplice ºi o a doua loviturã în
aceeaºi zonã”, dupã cum comunicau anche-
tatorii la momentul respectiv. Neînþelegerile
dintre cei doi aveau la bazã faptul cã poliþis-
ta îºi reclamase ºeful, dar ºi pe alþi ofiþeri de
poliþie din cadrul Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Olt, procurori ºi avocaþi cã ar fi
abuzat-o sexual, fapte neconfirmate.

Dupã aproape 3 ani de proces, joi, 26 mai
a.c., Curtea de Apel Craiova a pronunþat
sentinþa definitivã, Melania Renghea fiind
condamnatã la 5 ani de închisoare cu exe-
cutare. Asta dupã ce, în noiembrie 2015, Tri-
bunalul Olt o condamnase la 3 ani de închi-
soare ºi plata a 25.000 lei daune morale ºi
materiale cãtre victima sa.

CARMEN ZUICAN

Judecãtorii Curþii de
Apel Craiova au con-
damnat-o, joi, 26 mai
a.c. pe poliþista Melania
Renghea din cadrul IPJ
Olt, la 5 ani de închi-
soare cu executare
pentru tentativã de
omor calificat asupra
ºefului ei, comisarul-
ºef Gheorghe Barbu.
În plus, femeia trebuie
sã-i achite fostului ºef
25.000 lei, daune
morale ºi materiale. Hotãrârea
este definitivã.

Ofiþerii anticorupþie doljeni sãrbãtoresc
11 ani de la înfiinþarea DGA

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj marcheazã, pe 30
mai a.c., 11 ani de la înfiinþarea
Direcþiei Generale Anticorupþie, ca
singura structurã specializatã pentru
prevenirea ºi combaterea corupþiei
în rândul personalului Ministerului
Afacerilor Interne.

mãr de 98 dosare penale, iar procurorii de
caz au dispus începerea urmãririi penale în
76 dintre aceste dosare, fiind emise 20 re-
chizitorii ºi dispuse mãsuri administrative în
alte 36 dosare penale. Pe parcursul anului,
au continuat eforturile întreprinse pentru asi-
gurarea unei bune relaþionãri a Direcþiei Ge-
nerale Anticorupþie cu cetãþenii, context în
care au fost primite 28 petiþii soluþionate prin
înaintarea cãtre instituþiile competente ºi 2
apeluri Tel-Verde.

Rezultatele pozitive obþinute au avut la
bazã ºi buna cooperare interinstituþionalã cu
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj, Par-
chetul de pe lângã Curtea de Apel Craiova,
Direcþia Naþionalã Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova, Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Crimã Organizatã ºi Tero-
rism – Serviciul Teritorial Craiova, Direcþia
Generalã de Informaþii ºi Protecþie Internã
– S.I.P.I. Dolj, Serviciul Român de Infor-
maþii – Secþia Dolj.

Permanent, punem la dispoziþia cetãþe-
nilor Registrul de Petiþii ºi Sugestii, prin
intermediul cãruia cetãþenii care ni se adre-
seazã pot depune petiþii. De asemenea, pot
face sesizãri prin intermediul liniei telefo-
nice gratuite TELVERDE 0800.806.806,
prin e-mail la adresa petitii.dga@mai.gov-
.ro  sau la numãrul de telefon-fax
0251.553.951 aparþinând Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj  precum ºi la adresa
de e-mail dolj.dga@mai.gov.ro, a precizat
comisar-ºef Eugen Manafu, ºeful Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj.

CARMEN ZUICAN
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La ora 13.00 fix, barierele s-au
ridicat ºi douã maºini, douã Dacii
Duster, au fost primele care au in-
trat în parcarea subteranã. Dupã
un tur complet la primul nivel, fie-
care ºi-a gãsit câte un loc de par-
care, în douã alveole apropiate, iar
ºoferii au plecat apoi la treburile lor.
Fiindcã deschiderea a fost oferitã
gratuit pentru toatã lumea, nimeni
nu a trebuit sã scoatã deocamdatã
nici un ban din buzunar. În decurs
de o jumãtate de orã, pe mãsurã ce
ºoferii au aflat, în parcare au staþi-
onat în jur de 30 de maºini, con-
form angajaþilor de acolo.

Gratuit pentru fluidizarea
centrului de Zilele Craiovei
Primarul Lia Olguþa Vasilescu,

împreunã cu viceprimarul Mihai
Genoiu, au fost prezenþi la momen-
tul deschiderii parcãrii, fãrã însã a
se organiza o inaugurare oficialã,
cu tãiere de panglicã. Primarul Cra-
iovei a spus cã municipalitatea a
oferit douã zile ºi jumãtate de gra-
tuitate pentru ca ºoferii sã se poatã
obiºnui cu modul de acces ºi locu-
rile unde se poate face plata taxei,
care va începe sã fie introdusã în-
cepând din noaptea de duminicã
spre luni. Totodatã, edilul Craiovei
a mai spus cã deschiderea parcãrii
ajutã ºi la fluidizarea circulaþiei în
centrul oraºului deoarece zona
strãzii „Al. I. Cuza” este închisã
fiindcã se desfãºoarã manifestãrile
pentru Zilele Craiovei.

Atenþie la semnele de circulaþie
din parcare!

În parcarea subteranã se intrã pe
la zona de acces dinspre pasajul

Parcarea subteranã a fost deschisãParcarea subteranã a fost deschisãParcarea subteranã a fost deschisãParcarea subteranã a fost deschisãParcarea subteranã a fost deschisã
Începând de vineri, de la ora 13.00, maºinile au primit verde pentru a intra în parcarea subte-

ranã de sub esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Pânã duminicã noaptea, accesul
este gratuit, urmând ca apoi locurile de parcare sã fie disponibile contra unei taxe de 1 leu pe orã.

suprateran (hotel Ramada) ºi se
iese pe la zona dinspre Universita-
te. ªoferii trebuie sã se ghideze
dupã semnele de dirijare a traficu-
lui care sunt plasate peste tot, iar
pentru început ºi angajaþii din par-
care vor oferi informaþiile necesa-
re. De cum se intrã în parcare,
maºinile trebuie sã vireze la dreap-
ta ºi sã îºi gãseascã apoi un loc de
parcare liber, la primul sau la al
doilea nivel, parcarea având douã
etaje. Fiecare alveolã are câte trei
locuri, care sunt numerotate cu
ajutorul literelor ºi cifrelor pentru
a putea fi mai uºor memorate de
proprietarii maºinilor. În total sunt
619 locuri de parcare, dintre care
33 pentru motociclete.

ISU Dolj ºi-a dat acceptul
de funcþionare

Dupã ce îºi lasã maºina în
parcare, ºoferii au la dispozi-
þie una din cele patru uºi de
ieºire, care sunt semnalizate
vizual cu un mâner roºu ºi
care îi scoate în pãrculeþul de
deasupra parcãrii. Existã ºi un
lift care poate fi folosit de per-
soanele cu handicap, care
este funcþional. Interiorul par-
cãrii este iluminat ºi marcat,
iar reprezentanþii primãriei
spun cã a trecut toate testele
de siguranþã, inclusiv cel con-
tra incendiilor. Potrivit auto-
ritãþilor locale, reprezentanþii ISU
Dolj au fãcut o ultimã verificare la
parcare chiar în dimineaþa deschi-
derii ºi au dat ok-ul pentru funcþi-
onare. Ambele niveluri sunt asigu-
rate contra incendiilor cu instalaþii
moderne pentru depistarea din vre-
me a unui posibil incendiu.

O taxã de 1 leu pe orã ºi mai
multe tipuri de abonament
Deoarece parcarea a fost rea-

lizatã pe fonduri europene –  a
costat 20 milioane de euro –,
aceasta va fi disponibilã craio-
venilor contra unei taxe de ac-
ces. Consilierii municipali au
votat regulamentul de acces, con-
form cãruia pentru staþionãri de
maximum douã ore, ora de sta-
þionare va fi taxatã cu 1 lei, iar
dacã ºoferii îºi parcheazã maºi-
na între douã ºi cinci ore – 6 lei
pe zi. Dacã se depãºeºte inter-
valul, ºi într-un caz ºi în celã-
lalt, ºoferii vor fi taxaþi cu încã
2 lei pe orã. Existã ºi mai multe
tipuri de abonamente, de la 100
ºi pânã la 300 de lei. Cel mai ief-

Prezenþe de marcã la „Mihai Viteazul” Bãileºti
Ieri, la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºtis-au desfãºurat ul-

timele manifestãri legate de cei 60 de ani de existenþã. Au avut loc pre-
mierile „olimpicilor”, inaugurarea cabinetului de Istorie-Geografie – „Sa-
bin Ungureanu”, acþiuni care au avut parte de o prezenþã deosebitã. „Sun-
tem mândri de rezultatele obþinute de-a lungul anilor ºi sperãm sã mer-
gem pe aceleaºi coordonate. Astãzi (27 mai – n.r.) am avut mai mulþi
invitaþi, cu care ne mândrim”, a spus prof. Leonard Gabriel Tica,direc-
tor al instituþiei de învãþãmânt liceal amintitã. Prezent la manifestãri,prof.
Zamfiricã Petrescu, director al Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”, ne-
a declarat: „Ne leagã multe, vorbesc de instituþiile de învãþãmânt, por-
nind ºi de la denumire. Ca sã fac o glumã, Mihai Viteazul nu putea exista
fãrã Fraþii Buzeºti. Revenind, suntem mândri cã avem astfel de parteneri
educaþionali. Sã nu uitãm cã acest liceu a avut reprezentanþi de marcã,
elevi, la fazele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare. Au avut – ºi sunt con-
vins cã toatã lumea a observat – medii de admitere multe peste cele ale
unor licee din Craiova. Pentru mine ºi pentru colegii mei este o onoare cã
participãm la aceste manifestãri”.

CRISTI PÃTRU

tin, de 100 de lei, permite staþi-
onarea în parcare seara, în tim-
pul sãptãmânii, între orele 18.00
ºi 6.00, ºi tot weekendul, zi ºi
noapte. Pentru 120 de lei pe lunã,
ºoferii pot parca în timpul sãp-
tãmânii, dar numai ziua, între

orele 6.00 ºi 18.00. Cel mai
scump abonament, de 300 de lei,
permite staþionarea nonstop, in-
diferent de ziua din sãptãmânã.
În parcare nu au acces maºinile
cu instalaþie GPL.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Un inginer specialist în automaticã.
Student eminent prin anii ’70, când sim-
pla admiterea la o astfel de facultate, ca
de altfel la oricare alta, reprezenta în sine
o performanþã. Repartizat la combinatul
industrial din Târgoviºte, unul din coloºii
industriei noastre („forþate”, desigur, de
vreme ce avea, peste doar câþiva ani, sã
fie pusã pe butuci!), ºi-a fãcut cu priso-
sinþã datoria; ºi meseria, bucurându-se de
stima ºi preþuirea colegilor de muncã ºi a
diriguitorilor de atunci. Meseriaºi ºi ei,
neîndoielnic, fiindcã orice se spune ºi se
cârcoteºte acum, dincolo de aparatnicul
de politruci, la pupitrele de comandã ale

Un destin, o viaþã…Un destin, o viaþã…Un destin, o viaþã…Un destin, o viaþã…Un destin, o viaþã…
unor astfel de coloºi criteriul decisiv al
selecþiei era obligatoriu cel profesional.

Acolo l-au gãsit evenimentele din de-
cembrie 1989 ºi, navetist bucureºtean,
i-a fost aproape cu neputinþã sã se adap-
teze unei tranziþii în care un capitalism
sãlbatic, uneori „sãlbãticit” dupã reþete
încropite în cercuri politice acþionând
bezmetic în umbra intereselor unor gru-
puri din care se va recruta noua nomen-
klaturã de interlopi, pentru el a început
corvoada ce-avea sã-i macine ultimii do-
uãzeci de ani ai vieþii.

Nu l-aº evoca în aceste rânduri de
adio, sub imperiul tristeþii acestei des-

pãrþiri cauzate de o maladie nemiloasã
dacã n-aº crede cã, departe de a fi un
caz singular, se înscrie într-o lungã ºi
dramaticã generaþie de conaþionali pe
care Istoria pare sã-i fi aruncat în voia
unui destin falimentar ºi acreditat unui
anonimat nemeritat.

La capãtul unor numeroase ºi, nu o
datã, dramatice – ºi nedemne – tentative
de a-ºi gãsi un loc de muncã, la chere-
mul unor patroni metamorfozaþi în „în-
treprinzãtori” netulburaþi de golurile din
propriile biografii de instrucþie, foºti se-
raliºti sub nivelul moromeþian de gândi-
re, aºtepta cu speranþã ºi nerãbdare deci-

zia unei pensii meritate. ªi, înaintea poº-
tei ce-avea sã-i aducã ultimul strop de
împãcare în numele unei dreptãþi cu un
substrat, pentru el, aproape mântuitor,
maladia, de o ascunsã parºivenie, l-a de-
posedat ºi de aceastã, ultimã, alinare.

Întreaga mâhnire ce l-a secondat în
aceste ultime zile de pe patul unui spital
o resimt cu intensitatea unei dureri pe
care, parcã, niciun rest de compasiune
nu mai ajunge spre a stinge nevolnicia
sorþii cãreia, vorba poetului, cu toþii îi
suntem datori: cu o moarte.

Deºi, câteodatã, parcã, preþul plãtit e
revoltãtor de mare.

Comisarul european Corina
Creþu a spus cã proiectul spitale
regionale ar trebui luat în serios,
pentru cã þara noastrã ar putea
pierde banii europeni dacã pro-
iectele nu sunt fãcute la timp.
„Sunt foarte tristã sã vãd acum,
în martie 2016, cã nici mãcar
amplasamentele acestor trei spi-
tale regionale nu au fost defini-
tivate, iar fondurile europene
pentru aceste spitale regionale
aºteaptã încã la Bruxelles”, spu-
nea atunci Corina Creþu. Tot
atunci ºeful administraþiei dolje-
ne, Ion Prioteasa sublinia faptul
cã „specialiºtii trebuie sã spunã
unde trebuie sã fie amplasat spi-
talul. Din punctul nostru de ve-
dere suntem proprietarii a mai
multor zeci de hectare în jurul
aeroportului”.

Investiþia în cele trei spitale
regionale din Cluj, Iaºi ºi Craio-
va se ridicã la 150 de milioane

Totodatã, preºedintele CJ Dolj a spus cã nu va neglija Spita-
lul Judeþean de Urgenþã, care trateazã anual peste 165.000 de
pacienþi. Vor continua ºi aici investiþiile. „Probabil cã vor trece
însã ani buni pânã când vom vedea acest spital regional, aºa
cã nu trebuie sã abandonãm spitalul judeþean ºi sã continuãm
investiþiile aici“, a conchis preºedintele CJ Dolj.

Lucrãrile la cele trei spitale regionale
din Cluj, Iaºi ºi Craiova, pentru care þara
noastrã ar trebui sã primeascã de la Bru-
xelles 150 de milioane de euro, ar putea
începe pânã la finalul acestui an. Este de-
claraþia fãcutã la Cluj-Napoca, la finele
lunii martie, de premierul Dacian Cioloº.
Comisarul european Corina Creþu a tras

de euro, bani de la Bruxelles.
Unitatea medicalã din oraºul Iaºi
ar urma sã deserveascã toate ju-
deþele din Moldova: Iaºi, Vaslui,
Suceava, Neamþ, Bacãu, Boto-
ºani, Galaþi ºi Vrancea. La spi-
talul regional de la Craiova vor
putea apela pacienþii din Dolj,
Olt, Vâlcea, Mehedinþi ºi Gorj.
Spitalul care va fi construit în
apropiere de Cluj-Napoca va
deservi judeþele Cluj, Sãlaj, Bi-
hor, Bistriþa-Nãsãud, Maramureº
ºi Satu Mare.
50 de milioane de euro
vin de la Bruxelles

Cum stau lucrurile astãzi, adi-
cã, la douã luni, dupã declara-
þiile Comisarului Corina Creþu.
Dacian Cioloº spune cã în cu-
rând va începe construcþia ce-
lor trei spitale regionale. „Gu-
vernul actual s-a angajat sã le
considere prioritare, deci sã

pregãtim lucrurile în aºa
fel încât proiectele sã poatã
sã fie demarate pânã la
sfârºitul mandatului aces-
tui Guvern”, a spus Cio-
loº. Ion Prioteasa preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, a
spus joi, în cadrul ºedinþei or-
dine de CJ, cã dupã o lungã pe-
rioadã de discuþii s-a gãsit lo-
cul unde sã poatã fi construit
Spitalul Regional Craiova, pen-
tru care Uniunea Europeanã are
deja pregãtite, de ceva timp, 50
de milioane de euro. Este un
teren care aparþine Consiliului
Judeþean Dolj, aflat în vecinã-
tatea Aeroportului Internaþional
Craiova. Vorbim de câteva zeci
de hectare de teren.

„Dupã o întârziere foarte
mare, de doi ani, ºi o foarte
proastã comunicare între admi-
nistraþia localã ºi centralã, abia
ieri (n.r. miercuri) pot sã spun
cã, pentru prima datã, au avut
loc discuþii concrete ºi noi am
putut sã facem dovada cã sun-
tem gata sã depunem toate re-
sursele pentru realizarea acestui
spital. Împreunã cu primarul, cu
secretarul de stat Corina Pop ºi
cu arhitectul care va construi vi-
itorul spital, am trecut în revis-
tã toate amplasamentele posibi-
le, iar aceastã zonã a Aeropor-
tului Craiova a fost consideratã
locul cel mai potrivit de cãtre
specialiºtii din cadrul Ministeru-
lui Sãnãtãþii ºi CNI pentru con-
struirea Spitalului Regional. Alt
amãnunt pe care l-am aflat de la
arhitect este cã la Craiova nu va
fi un spital tip barã, foarte înalt,
de zece etaje, ci se va adapta în
funcþie de zonã“, a precizat Ion
Prioteasa.

În aºteptarea avizului
de la Autoritatea
Aeronauticã Românã

Dupã aceastã întâlnire discu-
þiile au continuat la sala de ºedin-
þe a Consiliului Judeþean Dolj,
unde au fost discuþii cu toþi fur-
nizorii de utilitãþi, apã, gaze, elec-
tricitate. Ion Prioteasa spune cã
toþi sunt dispuºi sã contribuie la
realizarea acestui mare obiectiv“.
Administraþia localã trebuie sã
mai obþinã avizul Autoritãþii Ae-
ronautice Române, dupã care
Primãria va emite certificatul de

urbanism. „Mai rãmâne ca Auto-
ritatea Aeronauticã, o instituþie
deosebit de exigentã, sã fie con-
sultatã ºi sã avem un aviz ºi de la
ea, cel puþin verbal la început,
altfel nu se poate face nimic.
Apoi, ºtiind cã acest lucru e po-
sibil ºi având acel aviz, Ministe-
rul Sãnãtãþii va trebui sã trimitã
o scrisoare cãtre Primãria Cra-
iova, pentru a se elibera un cer-
tificat de urbanism, pentru ca
dupã aceea sã curgã aprobãrile
de la toate instituþiile“, a mai spus
ºeful administraþiei doljene.

MARGA BULUGEAN

atunci un semnal de alarmã în legãturã cu
acest subiect: lansarea proiectelor, pentru
care existã bani la Bruxelles, treneazã
prea mult. Joi, ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a vorbit de-
spre etapele parcurse în derularea aces-
tui proiect ºi despre avizele ce trebuiesc
obþinute pentru a merge mai departe.
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Partidul Naþional Liberal Dolj
constatã încã o datã încãlcarea le-
gii de cãtre PSD. De data aceasta
au îngrãdit accesul la educaþie al
elevilor ªcolii Gimnaziale Braloºti-
þa ºi au folosit abuziv microbuzele
ºcolare pentru a cãra oamenii din
Braloºtiþa la mitingul organizat de
Organizaþia PSD Braloºtiþa. La ora
10.30 toate cursurile ºcolare au
fost întrerupte la ordinal directo-
rului ºcolii, Sîrbu Silvicã. Micro-
buzele au fost folosite pentru a
duce persoanele asistate social din
toate satele comunei cãtre Braloº-
tiþa, unde a avut loc evenimentul.
De asemenea, elevii preºcolari au
fost ºi ei transportaþi cãtre grãdi-
niþa din localitate ce urma sã fie
inauguratã.

„Solicit demisia directorului Sîr-

PSD îºi bate joc de elevi ºi profesori ºiPSD îºi bate joc de elevi ºi profesori ºiPSD îºi bate joc de elevi ºi profesori ºiPSD îºi bate joc de elevi ºi profesori ºiPSD îºi bate joc de elevi ºi profesori ºi
minte electoratul cu inaugurãri în reluareminte electoratul cu inaugurãri în reluareminte electoratul cu inaugurãri în reluareminte electoratul cu inaugurãri în reluareminte electoratul cu inaugurãri în reluare

bu Silvicã. Este inacceptabil ca un
director de ºcoalã sã încalce legea
cu bunã ºtiinþã pentru a sprijini un
miting politic. Ce a fãcut dumnea-
lui este o bãtaie de joc la adresa
elevilor - ºi pãrinþilor lor, dar ºi a
cadrelor didactice de la ºcoala din
satul Valea Fîntînilor, care aveau
cursuri pana la ora 17:00 ºi care
efectiv au fost nevoiþi sã stea de-
geaba la ºcoalã. Demisia, domnule
Sîrbu Silvicã!“ a declarat Amza
Dumitru – preºedinte PNL Braloº-
tiþa.

Neregulile ºi incompetenþa sunt
la ele acasã, în Braloºtiþa, de când
localitatea este condusã de PSD.
În urmã cu aproximativ 2 ani, mai
exact pe 9.11.2014, înaintea ale-
gerilor prezidenþiale, primarul Sâr-
bu Ioan, a inaugurat cu mare fast,

în prezenþa mai marilor PSD de la
judeþ, grãdiniþa din satul Braloºti-
þa. Pentru cã actualul primar nu a
fost în stare sã o racordeze la re-
þeaua de energie electricã, grãdini-
þa nu a putut fi folositã. Cum nu se
poate lãuda cu vreo realizare, as-
tãzi, în prezenþa mai marilor PSD
Dolj a fãcut a doua inaugurare, mai
bine spus a sãrbãtorit branºarea la
reþeaua electricã a acestei clãdiri.
Aºa vã învãþaþi oamenii, domnule
Claudiu Manda, sã încalce legea?
Se pare cã pentru PSD nimic nu
este mai important decât interesul
partidului. Doamna Lavinia Craio-
veanu, aºa vreþi sã conduceþi ju-
deþul, prin hoþie?

„Grãdiniþa inauguratã de douã
ori de primarul PSD este meritul
domnului Amza Dumitru. Dacã

dumnealui nu ar fi întocmit pro-
iectul în anul 2011, când a fost la
cârma comunei Braloºtiþa, prima-
rul Sârbu Ioan nu ar fi avut nicio
realizare. Este timpul sã îi acor-
daþi din nou votul dumneavoastrã
domnului Amza Dumitru. A dove-
dit o datã cã este un om compe-

tent, o va face ºi a doua oarã. Este
singura soluþie pentru dezvoltarea
ºi implementarea de proiecte be-
nefice comunei Braloºtiþa“, a de-
clarat Nicolae Giugea, candidatul
PNL la funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.

Biroul de presã al PNL Dolj

Cu privire la afirmaþiile fãcute
în spaþiul public ce vizeazã ajuto-
rul excepþional care i-a fost alocat
României de Comisia Europeanã
pentru sectorul laptelui ºi al cãrnii
de porc, Ministerul
Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale face
urmãtoarele precizãri
pentru corecta infor-
mare a publicului:
„Conform Hotãrârii
nr. 160 din 16 martie
2016 pentru distri-
buirea sumei stabilite
în anexa la Regula-
mentul delegat (UE)
2015/1.853 al Comi-
siei din 15 octombrie
2015 de acordare a
unor ajutoare excep-
þionale cu caracter
temporar fermierilor
din sectorul creºte-
rii animalelor, publi-
catã în Monitorul
Oficial nr. 202 din
18 martie 2016,
suma prevãzutã pen-
tru România este echivalentul în
lei a 11.145.958 euro: a) echiva-
lentul în lei a 8.773.154 euro pen-
tru sectorul laptelui ºi produselor
lactate; b) echivalentul în lei a
2.372.804 euro pentru sectorul de
creºtere a porcinelor”.

Se prelungeºte
termenul de depunere

Perioada de depunere a cererilor
de ajutor financiar a fost 22 martie
– 8 aprilie 2016. În acest termen,
au depus cereri de platã 16.837 de
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Pentru a veni în sprijinul producãtorilor de lapte care nu au reuºit sã depu-

nã cererea de ajutor financiar pânã la data de 8 aprilie a.c., prin H.G. nr. 367/
18.05.2016, de modificare a HG 160/2016, s-a stabilit o nouã perioadã de de-
punere, între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume cãtre
beneficiari. Pânã în prezent au depus cereri de platã 16.837 de producãtori de
lapte, dintre cei aproximativ 21.000 înregistraþi, cu o valoare de 7.057.952
euro, ceea ce reprezintã 80,44% din suma totalã alocatã sectorului.

producãtori de lapte din cei aproxi-
mativ 21.000 înregistraþi, cu o va-
loare de 7.057.952 euro, ceea ce
reprezintã un procent de 80,44% din
suma totalã alocatã sectorului.

Pentru a veni în sprijinul produ-
cãtorilor de lapte care nu au reuºit
sã depunã cererea de ajutor finan-
ciar în perioada menþionatã mai sus
prin H.G. nr. 367/18.05.2016, de
modificare a HG 160/2016, s-a sta-
bilit o nouã perioadã de depunere
între 30.05 – 06.06.2016, în ve-
derea distribuirii întregii sume cã-
tre beneficiari.

Pentru buna desfãºurare a activi-
tãþii de administrare a cererilor de acor-
dare a ajutorului financiar, APIA a
elaborat „Ghidul solicitantului ajuto-

rului financiar”, a dezvol-
tat o aplicaþie electronicã
ºi a elaborat instrucþiuni de
lucru pentru primirea ºi
verificarea cererilor.

Plãþile, pânã cel târziu
la data de 30 iunie 2016

Preluarea cererilor în prima se-
siune de depunere s-a desfãºurat
în condiþii optime, iar pânã la data
prezentei au fost introduse în apli-
caþia electronicã a ajutorului excep-
þional – în sectorul laptelui ºi pro-
duselor lactate aproximativ 10.500
de cereri. Plata sprijinului se poate
face dupã primirea tuturor cereri-
lor de platã (inclusiv cele din sesi-
unea a doua) având în vedere pro-

cedura de redistribuire a plafonu-
lui rãmas neutilizat sau reducere a
cuantumului individual în cazul
depãºirii plafonului alocat, conform
art. 12 din HG 160/2016 aºa cum
a fost modificatã prin HG 367/
2016. Conform art. 2 din R. (UE)
1853/2015 ºi ale art.11 din HG nr.
160/2016 plãþile se efectueazã pânã
cel târziu la data de 30 iunie 2016.

Va primi bani ºi sectorul
de creºtere a porcinelor

În sectorul de creºtere a porcine-
lor, suma prevãzutã se distribuie
crescãtorilor de porcine dupã cum
urmeazã: a) echivalentul în lei a
2.072.804 euro pentru activitatea de
creºtere ºi îngrãºare din exploataþii;

b) echivalentul în lei a 300.000
euro pentru activitatea de reproduc-
þie din exploataþii. În ce priveºte ter-
menul de depunere pentru obþine-
rea ajutoarelor financiare facem
precizarea cã, pânã la data de 8
aprilie 2016 producãtorii agricoli
au depus cererea de solicitare la
centrul judeþean al A.P.I.A., res-
pectiv al municipiului Bucureºti,
însoþitã de documente specifice.
Plãþile urmeazã sã se efectueze
pânã la data de 30 iunie 2016.

La date de 26.05.2016 sunt în-
cãrcate, în aplicaþia electronicã a
ajutorului excepþional – sectorul
porcine, 215 cereri de solicitare cu
anexele aferente, pe baza cãrora se

determinã efectivele eligibile, res-
pectiv cuantumul pentru activita-
tea de creºtere ºi îngrãºare din ex-
ploataþii ºi pentru activitatea de re-
producþie din exploataþii. MADR
face precizarea cã, suma totalã alo-
catã sectorului de creºtere a por-
cinelor se împarte la producãtorii
agricoli ce au depus, deja, cererea
de solicitare.

Condiþii cumulative obligatorii
În sectorul laptelui ºi produse-

lor lactate, conform art. 4  alin (1)
din HG nr. 160/2016, ajutorul fi-
nanciar se acordã producãtorilor
de lapte care îndeplinesc, cumu-
lativ, urmãtoarele condiþii: a) sunt
înscriºi în sistemul cotelor de lapte
la A.P.I.A., prin Compartimentul
de administrare a cotelor de lap-
te, ca producãtori cu cote de li-
vrãri pentru anul de cotã 2014-
2015, ºi deþin cotã de livrãri la data
de 31 martie 2015; b) sunt în ac-
tivitate, fapt dovedit prin existen-
þa unui contract încheiat pe o pe-
rioadã de minimum 6 luni, valabil
la data depunerii solicitãrii, cu un
prim-cumpãrãtor ºi deþin cel pu-
þin un document fiscal, care sã
ateste livrarea laptelui, aferent con-
tractului; c) producþia de lapte li-
vratã pe beneficiar este de mini-
mum 5 tone de lapte în anul de
cotã 2014-2015.

VALENTIN CEAUªESCU
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Meºteri din Serbia, Bulgaria ºi
România (Craiova, Dãbuleni, Ter-
peziþa, Râmnicu Vâlcea ºi Oboga)
fac demonstraþii de olãrit, þesut la
rãzboi ºi gherghef, torsul lânii, cu-
sãturi populare, sculpturã în lemn,
picturã pe scoarþã, realizare oca-
rine ºi naiuri. Meºterii vor fi asis-
taþi ºi sprijiniþi în lucrul lor de 30
de tineri sârbi, bulgari ºi români,
participanþi în proiect, care, din-
colo de organizarea acestor de-
monstraþii, vor participa în aceastã
perioadã ºi la alte activitãþi speci-
fice proiectului. Asociaþia CRE-
EAZÃ ROMÂNEªTE ºi partene-
rii sãi au organizat ºi susþinut pânã

Asociaþia CREEAZÃ ROMÂNEªTE din Craiova desfãºoarã în cadrul Zilelor Craiovei a treia activi-
tate de mobilitate din cadrul proiectului „Muzeu viu: Românii de lângã noi”, proiect trilateral de
mobilitate, implementat prin programul „Erasmus+” al Uniunii Europene, în parteneriat cu Asociaþia
„Dunãrea” din Kladovo (Serbia) ºi „Narodno Citaliste Nadejda 1871” din Oreahovo (Bulgaria). „Mu-
zeul viu” al meºteºugarilor români din cele trei zone vecine va putea fi vizitat sâmbãtã ºi duminicã, 28
ºi 29 mai, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”, între orele 10.00 – 20.00.

acum alte douã „muzee vii” de
demonstraþii meºteºugãreºti: unul
în Kladovo, în noiembrie 2015,
altul în Oreahovo, în martie 2016,
fiecare fãcând parte dintr-o acti-
vitate de mobilitate a proiectului.

Organizaþia va prezenta în tim-
pul evenimentului din Craiova ºi o
expoziþie cu fotografii surprinse în
timpul celorlalte douã manifestãri.
Deoarece aceastã activitate, sta-
bilitã încã din anul 2015, din eta-
pa de redactare a proiectului, con-
stã în organizarea unor demonstra-
þii publice de artã tradiþionalã sus-
þinute de meºteºugari români din
Timocul Sârbesc, Timocul Bulgã-

resc ºi Oltenia, ea a fost conside-
ratã potrivitã pentru manifestãrile
organizate în aceastã perioadã de
Primãria Municipiului Craiova ºi,
prin urmare, a fost inclusã în pro-
gramul Zilelor Craiovei”, precizea-
zã iniþiatorii proiectului.

Scopul proiectului „Muzeu viu:
Românii de lângã noi” este pro-
movarea tradiþiilor populare, a cul-
turii ºi spiritualitãþii româneºti în
cele trei pãmânturi locuite de ro-
mâni: Oltenia, Timocul Sârbesc ºi
Timocul Bulgãresc. Proiectul ur-
mãreºte, de asemenea, valorizarea
potenþialului creativ ºi antrepreno-
rial al tinerilor voluntari din cele

trei organizaþii partenere, aceºtia
participând activ la viaþa socio-
culturalã a comunitãþilor lor. Pen-
tru atingerea acestui scop, la pro-
iect participã atât români cu ex-
perienþã din cele trei zone, pãs-
trãtori de tradiþii ºi spiritualitate,
dar mai ales tineri din Oltenia ºi
din cele douã pãrþi ale Timocu-
lui, care vor învãþa aceste tradiþii
de la bãtrâni ºi pe care le vor
transmite mai departe.

„Muzeu viu: Românii de lân-
gã noi” se va încheia la 1 noiem-
brie 2016. Printre partenerii locali
pe care Asociaþia CREEAZÃ RO-
MÂNEªTE îi are – ºi cu care or-
ganizaþia a avut ºi pânã acum o
colaborare foarte bunã – se nu-
mãrã Universitatea din Craiova,
Secþia de Etnografie a Muzeului
Olteniei ºi Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”.

MAGDA BRATU

Orchestra Simfonicã
a Filarmonicii „Oltenia”,
condusã de dirijorul Gian
Luigi Zampieri, prezintã
astã-searã, de la ora
19.00, în Piaþa Prefectu-
rii, un concert extraor-
dinar cu „Pagini muzi-
cale de mare popularita-
te”. În program: Prelu-
diu la opera „Carmen”

de Georges Bizet; Dans ungar nr. 5 de Johannes Brahms; Dans þãrãnesc
de Constantin Dimitrescu; Dans slav, op. 46, nr. 8 de Antonin Dvorak;
Rondo alla turca de Wolfgang Amadeus Mozart; Uvertura operei „Na-
bucco” (fragment) de Giuseppe Verdi; Uvertura operei „Wilhelm Tell”
(fragment) de Gioacchino Rossini; Valsul nr. 2 din Suita a II-a de jazz
de Dmitri ªostakovici; Tritsch-Tratsch Polka de Johann Strauss-fiul;
Pomp and Circumstance Marches – No. 1 de Edward Elgar; Hora stac-
cato de Grigoraº Dinicu – Pancio Vladigherov; Marºul lui Radetzky de
Johann Strauss-tatãl. Concertul de sâmbãtã seara are loc cu prilejul celei
de-a XX-a ediþii a Zilelor Municipiului Craiova ºi în cadrul stagiunii esti-
vale a Filarmonicii „Oltenia” ºi este cu acces liber pentru public.

MAGDA BRATU
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Societatea Culturalã Româno-
Italianã „Dante Alighieri” din Cra-
iova, Comitet Local al Societãþii
„Dante Alighieri” din Roma, ºi
Secþia de Limba ºi literatura italia-
nã a Facultãþii de Litere a Univer-
sitãþii din Craiova organizeazã as-
tãzi, 28 mai, cu începere de la ora
10.30, la Lectoratul Italian, douã
activitãþi sub egida «Giornata del-
la Dante / Ziua Societãþii „Dan-
te Alighieri”», evenimente dedica-
te Zilei Naþionale a Republicii Ita-
lia (2 Iunie) ºi datei de 29 mai,
consideratã ziua de naºtere a poe-
tului Dante Alighieri.

În cadrul primei activitãþi, de-
dicatã Zilei Naþionale a Republicii
Italia, vor conferenþia Ana Maria
Pasãre (studentã în anul al III-lea,
secþia englezã-italianã) –  „Ce re-
prezintã ziua de 2 Iunie pentru ita-

Ziua Italiei ºi Ziua Societãþii
„Dante Alighieri”, sãrbãtorite la Craiova

lieni”, ºi traducãtor Carla Manu-
ela Buicã – „Voci della letteratura
giuridica italiana”. A doua acti-
vitate, dedicatã aniversãrii a 500
de ani de la publicarea primei ediþii
a poemului „Orlando furioso” de
Ludovico Ariosto, va consta într-
o masã rotundã. Vor participa prof.
Aurelian Velea (Liceul de Arte Plas-
tice „Nicolae Tonitza”, Bucureºti)
– „Ludovico Ariosto: la vita e l’o-
pera”; prof. Carmen Fãgeþeanu
(Liceul Adventist Craiova) – „Edi-
zioni dell’Orlando Furioso”; prof.
Raluca Veliºcu Gavrilescu (Liceul
„Charles Laugier” Craiova) – „Or-
lando Furioso: personaggi e sim-
boli”; prof. Iulia Mãnãchescu (Co-
legiul National „Ioniþã Asan”, Ca-
racal) – „Orlando furioso nella let-
teratura romena”; lector univ. dr.
Lavinia Similaru – „Orlando Fu-

rioso nel Don Quijote de la Man-
cha di Miguel de Cervantes”.

Coordonatorul programului este
prof. univ. dr. Elena Pîrvu, preºe-
dinte executiv al Societãþii Cultu-
rale Româno-Italiene „Dante Ali-
ghieri”, Comitet Local al Societã-
þii „Dante Alighieri” din Roma.

MAGDA BRATU
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La Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” este programatã astãzi, 28
mai, la ora 18.00, întâlnirea cu „Zor-
ro”, într-un spectacol cu scenariul ºi
regia semnate de Cristian Mitescu, sce-
nografia de Oana Micu ºi Tiberiu Toi-
tan, coregrafia de Ionuþ Sergiu Anghel,
pe muzica lui Alexandru Berehoi. În
distribuþie îi regãsim pe actorii Cosmin
Dolea, Geo Dinescu, Marin Fagu, Adri-
ana Ioncu. Spectacolul se adreseazã

publicului cu vârsta de peste 7 ani. Mâine, 29 mai, ora 11.00, artiºtii de la
„Colibri” ne bucurã cu „Invitaþie la joacã”, o reprezentaþie interactivã,
veselã, cu nãstruºnicul Zdreanþã, de ºi în regia Alexandrei Davidescu.
Scenografia spectacolului este o creaþie a maestrului Eustaþiu Gregorian,
iar coloana sonorã este realizatã de Alin Macovei-Moraru. Din distribuþie
fac parte actorii Iulia Cârstea, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº. Biletele costã 7
lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului, ºi se pot procura 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.

MAGDA BRATU

Perioada de înscriere, care în-
cepe pe 30 mai, îi vizeazã pe absol-
venþii de ciclu liceal ºi are ºi o com-
ponentã aparte. Este vorba despre
cei care doresc sã îºi ia „maturita-
tea”, chiar dacã au terminat liceul

Începe înscrierea la BacalaureatÎncepe înscrierea la BacalaureatÎncepe înscrierea la BacalaureatÎncepe înscrierea la BacalaureatÎncepe înscrierea la Bacalaureat
Examenul de Bacalaureat se apropie cu paºi repezi, iar metodo-

logia merge în continuare, una care trebuie respectatã din toate
punctele prevãzute în legislaþie. Pe 30 mai începe sesiunea de în-
scriere, cu termen limitã 3 iunie, aferentã perioadei de varã.

cu ani mai mulþi ani în urmã. „Can-
didaþii din promoþiile anterioare,
care au susþinut de cel puþin douã
ori examenul respectiv ºi care se
prezintã pentru susþinerea tuturor
probelor trebuie sã achite suma de

240 de lei. Sunt prevederi care sunt
prevãzute în actele Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice. Stabilirea sumei de platã
pentru candidaþii din promoþiile an-
terioare, care au susþinut, în sesi-
unile anterioare, de cel puþin douã
ori, examenul de Bacalaureat, luân-
du-se în calcul toate cheltuielile ne-
cesareexaminãrii fiecãrui candidat, a
fost fãcutã cu aplicarea metodolo-
giei legale. Totul este conform
OMECTS nr.4799/2010 privind or-
ganizarea ºi desfãºurarea examenu-
lui de Bacalaureat 2011, valabilã ºi
pentru Bacalaureatul 2016m con-
form OMECS nr. 5080/31.08.2015.
Aceastã taxã/probã este stabilitã de
Comisia Judeþeanã de Bacalaureat ºi
este aprobatã în Consiliul de Admi-
nistraþie al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj”, a precizat prof. Nico-
leta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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Investitorii pe valutã cautã
soluþii sã se protejeze în
urma referendumului
pentru Brexit

Una dintre cele mai mari
dileme ale managerilor de
valute este cum sã se prote-
jeze împotriva scãderilor dacã
Marea Britanie iese din UE
fãrã sã piardã bani în cazul în
care voteazã sã rãmânã în
spaþiul comunitar. Volatilita-
tea lirei în raport cu dolarul a
atins maximul ultimelor ºase
ani, iar traderii se uitã la
soluþii, având în vedere cã
Referendumul din 23 iunie se
apropie rapid. Unii investi-
tori, precum Unigestion sau
Aberdeen Asset Manage-
ment, au gãsit ca soluþie sã
cumpere opþiuni pe francul
elveþian ºi Coroana suedezã
sau folosind euro ca proxy
pentru lirã. “Riscurile unui
Brexit sunt subestimate.
Evenimentul va fi la fel de
distructiv pentru lirã ºi
pentru euro”, a spus Luca
Simoncelli, manager la
Unigestion. Lira a pierdut
astãzi teren în faþa dolarului
ºi s-a depreciat cu 0,24% în
raport cu moneda americanã,
la 1,4631 dolari/lirã.

Donald Trump are sufi-
ciente voturi pentru a fi
candidatul republican la
preºedinþia SUA

Donald Trump a atins
numãrul de voturi necesar
pentru a reprezenta Partidul
Republican în scrutinul
prezidenþial din Statele
Unite, informeazã site-ul
agenþiei AP. Conform unei
numãrãtori realizate de AP,
Trump are susþinerea din
partea a 1.238 de electori, în
contextul în care ar avea
nevoie de 1.237 de voturi
pentru a deveni candidatul
Partidului Republican în
scrutinul prezidenþial din
Statele Unite. În plus, încã
303 voturi ale electorilor
urmeazã sã fie repartizate în
cinci scrutinuri interne
programate în urmãtoarele
sãptãmâni. În contextul
atingerii numãrului minim
de electori, Donald Trump va
evita un vot direct în cadrul
convenþiei republicane din
iulie. Dacã niciun politician
nu ar fi obþinut cele 1.237 de
voturi necesare, candidatul
Partidului Republican la
preºedinþia SUA ar fi putut fi
desemnat direct în cursul
convenþiei programate în
Cleveland în iulie. Donald
Trump s-a remarcat printr-un
discurs considerat radical,
reuºind sã divizeze Partidul
Republican. Scrutinul prezi-
denþial din Statele Unite este
programat pe 8 noiembrie.

Cu câteva luni înaintea încheierii celui de-
al doilea mandat al sãu, preºedintele ameri-
can, Barack Obama, s-a deplasat la Hiroshi-
ma, o premierã pentru un preºedinte al SUA
în exerciþiu. Înainte de a evoca ceea ce s-a
petrecut la 6 august 1945, liderul de la Casa
Albã a fãcut o vizitã de 10 minute la Muzeul
Memorial al Pãcii din Hiroshima, pentru a
vedea oroarea atomicã. Apoi, în compania
premierului nipon Shinzo Abe, a traversat
esplanada parcului pentru a depune o jerbã
în faþa monumentului funerar ce celebreazã
victimele atacului nuclear. A urmat momen-
tul cel mai delicat al festivitãþii: alocuþiunea
lui Barack Obama, întinsã pe durata a 20 de
minute. Una bine calibratã, atent articulatã,
dar mai ales impecabil rostitã. “Pentru ce
suntem noi veniþi aici?”, s-a întrebat retoric
preºedintele american, cãutând aparent rãs-
puns la aceastã interogaþie delicatã, mai ales
pe fondul dezbaterilor privind eventualele
scuze formulate de SUA. Dar, aºa cum deja
afirmase, Barack Obama nu a cãutat scuze,
în termeni unei reflecþii istorice, ci a navi-
gat abil în meandrele semanticii, între emo-

Comunitatea internaþionalã trebu-
ie sã ia poziþie în faþa crizei migra-
þiei ºi sã asigure o mai bunã gestio-
nare a acesteia, a declarat Donald

UE sol ici tã l ider i lor  mari lor  puter i  sã ia poziþ ieUE sol ic i tã l ider i lor  mari lor  puter i  sã ia poziþ ieUE sol ic i tã l ider i lor  mari lor  puter i  sã ia poziþ ieUE sol ic i tã l ider i lor  mari lor  puter i  sã ia poziþ ieUE sol ic i tã l ider i lor  mari lor  puter i  sã ia poziþ ie
în faþa cr izei  migraþ ie i  cu ocazia summitului  G7în faþa cr izei  migraþ ie i  cu ocazia summitului  G7în faþa cr izei  migraþ ie i  cu ocazia summitului  G7în faþa cr izei  migraþ ie i  cu ocazia summitului  G7în faþa cr izei  migraþ ie i  cu ocazia summitului  G7

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, a spus, citat de cotidianul
grec Kathimerini, cã nu existã pro-
bleme irezolvabile în relaþiile UE-
Rusia. “Noi nu credem cã existã
probleme irezolvabile în relaþiile pe
care le avem cu UE”, a subliniat
acesta. “Pentru a reveni pe dru-
mul parteneriatului multidimensio-
nal este important sã se renunþe la
logica vicioasã la jocurilor de o sin-
gurã parte ºi sã se ia în considera-
re opinia ºi interesele celuilalt”, a
adãugat Putin. Declaraþiile preºe-
dintelui Rusiei au fost citate într-
un articol publicat de cotidianul
grec Kathimerini. Rusia face apel
la dialog, în spiritul parteneriatului

Vladimir Putin: nu existã probleme irezolvabileVladimir Putin: nu existã probleme irezolvabileVladimir Putin: nu existã probleme irezolvabileVladimir Putin: nu existã probleme irezolvabileVladimir Putin: nu existã probleme irezolvabile
în relaþi i le UE-Rusiaîn relaþi i le UE-Rusiaîn relaþi i le UE-Rusiaîn relaþi i le UE-Rusiaîn relaþi i le UE-Rusia

Obama, pentru istorie, la Hiroshima!Obama, pentru istorie, la Hiroshima!Obama, pentru istorie, la Hiroshima!Obama, pentru istorie, la Hiroshima!Obama, pentru istorie, la Hiroshima!
MIRCEA CANÞÃR

þie, memorie, eticã, ºi politicã. Afirmând cã
acum “71 de ani, într-o dimineaþã luminoa-
sã, fãrã nori, moartea a cãzut din cer”, Ba-
rack Obama a încercat sã sugereze cã ame-
ninþarea speciei umane încã existã, deºi în
urmã cu ºapte ani, printr-un prim discurs în
2009, la Praga, formulase dorinþa expresã a
“unei lumi fãrã arme atomice”. Barack Oba-
ma a vorbit cald. A adus un omagiu dispãru-
þilor. A evocat rãzboiul din Pacific, care a
început cu atacul japonez de la Pearl Har-
bour, din decembrie 1941, urmat de bom-
bardamentele de la Hiroshima ºi Nagasaki,
evocatã fiind cifra de 60 milioane morþi în
al doilea rãzboi mondial. A cãutat sã dezvol-
te o viziune raþionalã a familiei umane, a uni-
citãþii acesteia. Nerepetarea erorilor trecu-
tului, a revenit ca un laitmotiv în alocuþiu-
nea sa ºi cu ºapte luni înaintea pãrãsirii Ca-
sei Albe, ºi-a exprimat speranþa ca Hiroshi-
ma ºi Nagasaki sã nu rãmânã în istorie doar
ca nenorociri ale rãzboiului atomic, ci ºi ca
începutul unei vieþi morale într-o altã viziu-
ne. Emoþia a fost evidentã în discursul pre-
ºedintelui american, care a evocat “priete-

nia cu Japonia” ºi a salutat doi hibakushas
(supravieþuitori), unul de la Hiroshima ºi al-
tul de la Nagasaki. Unde ºi-au pierdut viaþa
peste 200.000 de persoane. Barack Obama
a reiterat o realitate, reafirmând propria vi-
ziune asupra unei lumi mai bune: Marile pu-
teri, Rusia ºi America, au fãcut timide ges-
turi de reducere a colosalului arsenal nuclear,
via acord Start II, care merita eforturi. ªi
joi seara, în marja G7, la Ise, în centrul ar-
hipelagului japonez, preºedintele american a
mai subliniat o datã pericolul real existent,
cel al stocurilor nucleare, fiindcã denuclea-
rizarea a constituit pentru politica sa exter-
nã o prioritate. Cu toate acestea, la Seul, dar
ºi la Beijing, vizita lui Barack Obama la Hi-
roshima a suscitat critici, un cotidian sud-
coreean, Jang Ilba, considerând imprudent
ºi regretabil o discuþie despre scuze în faþa
Japoniei, care se prezintã ca o victimã, când
de fapt a fost un agresor. Cicatricile persis-
tã, ministrul chinez al afacerilor de externe,
Wang Yia, reafirmând cã Hiroshima “meritã
atenþie, dar masacrul anterior de la Nankin
comis de trupele japoneze nu trebuie uitat”.

cu UE, asupra unui spectru larg
de probleme, de la relaxarea regle-
mentãrilor privind eliberarea vize-
lor pânã la domeniul energiei, însã
nu observã vreun semn de dispo-
nibilitate din partea opusã, a mai
spus Vladimir Putin. Vladimir Pu-
tin a mai subliniat importanþa sta-
bilirii unei zone de cooperare eco-
nomicã ºi umanitarã de la Oceanul
Atalntic pânã la Oceanul Pacific.
“Sunt încrezãtor cã trebuie trase
concluziile corespunzãtoare din
urma evenimentelor din Ucraina ºi
trebuie început lucrul pentru a crea
o zonã de cooperare economicã ºi
umanitarã bazatã pe arhitectura
securitãþii egale ºi indivizible pe o

suprafaþã vastã de la Atlantic, pânã
la Pacific”, a spus Putin. “Rusia ºi
Europa au ajuns acum la o rãscru-
ce de drumuri, când este nevoie

sã rãspundem la întrebarea: cum
vedem viitorul relaþiilor noastre, în
ce direcþie vrem sã ne îndrep-
tãm?”, a spus liderul rus.

Tusk, preºedintele Consiliului Eu-
ropean, cu ocazia primei zile a sum-
mitului G7. “Suntem conºtienþi cã
acest lucru se întâmplã din cauza

poziþionãrii geografice - suntem ºi
vom continua sã ne aflãm în Euro-
pa. Cu toate aceastea, am dori sã
vedem solidaritate din partea comu-
nitãþii internaþionale ºi recunoaºte-
rea faptului cã aceastã crizã a mi-
graþiei este una de ordin global”, a
declarat Tusk, înaintea discuþiilor
din cadrul summitului. Tusk le-a
solicitat liderilor marilor puteri ale
lumii care fac parte din G7 (Fran-
þa, Germania, Marea Britanie, Italia
ºi Japonia, Canada, Statele Unite)
sã ofere mai multã asistenþã publi-
cã refugiaþilor ºi þãrilor care gãzdu-
iesc comunitãþi de refugiaþi. “Dacã
nu noi (G7) preluãm iniþiativa în
gestionarea acestei crize, nimeni nu
o va face”, a subliniat Tusk. Sum-

mitul G7 s-a desfãºurat joi ºi vineri
în oraºul Shima abordând chestiuni
legate de dezvoltarea economicã la
nivel global, precum ºi de securita-
te informaticã, maritimã ºi amenin-
þãri teroriste. De asemenea, a fost
discutat ºi subiectul anexãrii Crimeii,
fostã provincie ucraineanã, de cã-
tre Rusia în 2014. Înaintea discuþii-
lor din cadrul summitului, liderii
marilor puteri au vizitat joi la iniþia-
tiva premierului japonez, Shinzo
Abe, Marele Altar Ise, centrul spri-
tual al religiei shinto, situat în ora-
ºul Shima. Abe ºi-a motivat iniþiati-
va declarând cã vizita liderilor ma-
rilor puteri la Marele Altar Ise îi va
ajuta “sã înþeleagã spiritualitatea
poporului japonez”.
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Anunþul tãu!
Nr. 35,  Bl. E13b, Sc. 1, Ap.

10, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare  de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului
Dolj în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului fãrã acord de mediu
/fãrã evaluare adecvatã pen-
tru proiectul: ,,Construire sa-
lon evenimente P, piscinã, puþ
forat, staþie epurare subtera-
nã” propus a fi amplasat în
Com. Cârcea, T3, P109, Str.
Aleea 2 Banu Mãrãcine, Nr.8,
Jud. Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj cu
sediul din Craiova, Str. Petru
Rareº, Nr. 1, în zilele de L-J
între orele 8.00-16.30 ºi V în-
tre orele 8.00-14.00 precum ºi
la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http//apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 01.06.2016.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE SERVICIU
CLUB SPORTIV ANGAJEA-
ZÃ AVOCAT / JURIST. Tele-
fon: 0766/058.400.
Caut femeie îngrijire bãtrâ-
nã. Telefon: 0752/239.777.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã
fiu angajat la un patron cu
maºina proprie, marca Es-
pero, posed permis catego-
riile B,C, D ºi E. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Craiova,  str.
Târnava, nr. 21. Telefon:
0749/320.335.
Vând casã 20 km Craio-
va, 400 mp, apã, acte,
cadastru. Telefon: 0763/
595.143.

Vând casã în comuna
Calopãr, sat Dîlga, nr. 241.
Telefon: 0351/410.383;
0735/923.982.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând parcele
450-730 mp, Selgros, ac-
ces dinspre Damila ºi
Casa Noastrã, intravilan,
curent electric, 20 euro/
mp. Telefon: 0770/
243.598; 0722/264.089.
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grãdi-
nã flori. Telefon: 0727/
884.205.
Vând – sau schimb teren
intravilan 4300 mp la 10
km de Craiova, cadastru
fãcut. Telefon: 0727/
884.205.

VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/608.131.
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 46.491 mp, pe Calea Bucu-
reºti 148, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 20.789 mp, pe Calea Bucu-
reºti 150, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com

Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatricu-
lat în România, benzinã.
Detalii la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0774/
801.619; 0351/410.383.
Vând butelie aragaz. Preþ
negociabil. Telefon: 0770/
861.095.
Vând triploc în stare per-
fectã de funcþionare cu pie-
se de schimb rezervã ºi
motor rezervã. Telefon:
0745/589.825.
Vând 12 bucãþi taburele
din lemn melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.

Vând þuicã. Telefon: 0747/
674.714; 0745/751.558.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80 lei,
cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding cu
telecomandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 43 îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere pe ter-
men lung proprietate P+1
cu 9 camere ºi terasã de
60 mp în Brãdeºti, cu te-
ren 8000 mp deschidere
la stradã 28 ml, utilitãþi,
apã Izvarna. Telefon:
0744/530.451.
Primesc în gazdã. Tele-
fon: 0762/850.986.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere ultra-
central. Prefer familie in-
telectuali. Telefon: 0756/
790.172.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

DIVERSE
Absolvenþii clasei a- X- a
H promoþia 1956 a Liceu-
lui SM 3 (Elena Cuza) sunt
invitate la o întâlnire în ziua
de 02.06.2016. Sunteþi
rugate sã contactaþi pen-
tru precizãri pe Puica Gãz-
deanu (Truºcã) la telefon:
0251/541.194 sau d.na
Isar Georgescu Ileana
0251/521.515.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.

DECESE
Colonel Deca ªtefan –
soþ, Cristi – fiu, Ina- norã
anunþã cu durere în
suflet decesul scupmei
lor DECA GHEORGHIÞA,
un suflet nobil, soþie ºi
mamã devotatã familiei.
Dumnezeu sã o odih-
neascã!
CONDOLEANÞE
Familiile Hristea Mircea
ºi  Trifu ªerban sunt alã-
turi de col. Deca ªtefan
în momentele grele pri-
cinuite de decesul so-
þiei. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Sincere condoleanþe!
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00, 13:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

CS Mioveni – Gaz Metan Mediaº, SC Ba-
cãu – Rapid Bucureºti / 15:00 – FORMU-
LA 1 – Marele Premiu al Principatului Mo-
naco: calificãri / 16:15, 19:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor, Final-Four,
în Germania, la Koln: KS Vive Tauron Kiel-
ce – Paris SG, THW Kiel – MVM Ves-
zprem / 23:00 – ATLETISM – Diamond
League.

DIGI SPORT 2
11:00, 13:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

FC Braºov – UTA Bãtrâna Doamnã, Aca-
demica Clinceni – Dunãrea Cãlãraºi / 17:15
– CURSE DE TURISME – GP2 Series, la

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Monte Carlo: cursa 2 / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã, finala,
meci 3: BC Mureº – CSM CSU Ora-
dea.

DIGI SPORT 3
12:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Principatului Monaco: se-
siune de antrenamente.

DOLCE SPORT 1
12:00, 15:00 – Marele Premiu al

Principatului Monaco: sesiune de an-
trenamente ºi calificãri / 17:15 –
CURSE DE TURISME – GP2 Series,
la Monte Carlo: cursa 2 / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor, finala,
în Italia, la Milano: Real Madrid –
Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 2
16:15, 19:00 – HANDBAL (M)

– Liga Campionilor, Final-Four, în Germa-
nia, la Koln: KS Vive Tauron Kielce – Pa-
ris SG, THW Kiel – MVM Veszprem.

DOLCE SPORT 3
18:00 – JUDO – World Masters Gua-

dalajara.
EUROSPORT 1
12:00 – TENIS – Turneul de la Ro-

land Garros, în Franþa, la Paris: ziua a 7-
a / 15:30 – CICLISM – Turul Italiei: eta-
pa a 20-a (Guillestre – Sant Anna di Vi-
nadio) / 19:00 – TENIS – Turneul de la
Roland Garros.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland

Garros / 2:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: New York Red Bulls – Toronto FC.

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor,

finala, în Italia, la Milano: Real Madrid –
Atletico Madrid.

Duminicã
DIGI SPORT 1
14:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Principatului Monaco: încãlziri
ºi cursa / 17:00 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – Petrolul Ploieºti / 20:30 – FOT-
BAL – Meci amical, în Italia, la Torino:
România – Ucraina.

DIGI SPORT 2
17:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Ti-

miºoara – CSMS Iaºi / 19:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor, finala, în Ger-
mania, la Koln: Tauron Kielce/Paris SG –
Kiel/Veszprem / 21:45 – FOTBAL – Meci
amical: Italia – Scoþia / 1:00 – CURSE DE
TURISME – Nascar.

DIGI SPORT 3
10:45 – CURSE DE TURISME – Por-

sche Supercup Series, la Monte Carlo /
16:15 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor, finala micã, în Germania, la Koln: Ta-
uron Kielce/Paris SG – Kiel/Veszprem /
18:00, 20:15 – BASCHET (M) – Turneul
Final de promovare în Liga Naþionalã: Po-
litehnica Iaºi – BC Timba Timiºoara, CSM
Ploieºti – Municipal Olimpic Baia Mare.

DIGI SPORT 4
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Genk – Charleroi / 19:15 – CURSE DE
TURISME – Indycar Indianapolis 500, în
SUA.

DOLCE SPORT 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Principatului Monaco: cursa / 17:00 –
FOTBAL – Liga I / 3:30 – BASCHET NBA,
semifinale: Cleveland Cavaliers – Toronto
Raptors.

DOLCE SPORT 2
10:45 – CURSE DE TURISME – Por-

sche Supercup Series, la Monte Carlo /
16:15, 19:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor, finala micã ºi finala mare, în
Germania, la Koln: Tauron Kielce/Paris SG
– Kiel/Veszprem / 4:30 – FOTBAL – Meci
amical: Brazilia – Panama.

DOLCE SPORT 3
17:00 – FOTBAL – Liga I / 20:00 –

JUDO – World Masters Guadalajara.
SPORT.RO
11:00, 12:00, 17:00 – FOTBAL – Cupa

Hagi Danone: semifinalele ºi finala.
EUROSPORT 1
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland

Garros, în Franþa, la Paris: ziua a 8-a /
15:30 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a
21-a (Cuneo – Torino) / 19:00 – TENIS –
Turneul de la Roland Garros / 23:30 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: New York
City FC – Orlando City SC.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de la Roland

Garros.
TVR 3
18:30 – FOTBAL – Meci amical: Alba-

nia – Qatar.
LOOK TV
17:00 – FOTBAL – Liga I.
LOOK PLUS
17:00 – FOTBAL – Liga I.

Finala Ligii Campionilor, unul
dintre cele mai aºteptate eveni-
mente ale Planetei, îºi va con-

Madridul puneMadridul puneMadridul puneMadridul puneMadridul pune
stãpânirestãpânirestãpânirestãpânirestãpânire
pe pe pe pe pe MilanoMilanoMilanoMilanoMilano

Real ºi Atletico îºi vor disputa, în aceastã searã, pe “San Siro”,

finala Ligii Campionilor. Partida va debuta la ora obiºnuitã, 21:45,

ºi va putea fi urmãritã în direct pe PRO TV ºi Dolce Sport 1

Drumul celor douã pânã în finalã
Atletico Madrid

Faza grupelor: 2-0 (d; Griezmann 2) ºi 2-0 (a; Griezmann 2) cu
Galatasaray / 1-2 (a; Correa) ºi 2-1 (d; Saul, Vietto) cu Benfica / 4-
0 (a; Saul, J. Martinez, O. Torres, Dedechko – aut.) ºi 0-0 (d) cu
Astana.

Optimi: 0-0 (d) ºi 0-0 (a), 8-7 la 11m, cu PSV Eindhoven.
Sferturi: 1-2 (d; F. Torres) ºi 2-0 (a; Griezmann 2) cu FC Barcelona.
Semifinale: 1-0 (a; Saul) ºi 1-2 (d; Griezmann) cu Bazern

Munchen.
Bilanþ: 6 victorii, 3 egaluri, 3 eºecuri, golaveraj 16-7. Marcatori:

Griezmann – 7, Saul – 3, Coreea, Vietto, J. Martinez, O. Torres, F.
Torres – toþi câte 1, plus autogolul lui Dedechko (Astana).

Real Madrid
Faza grupelor: 4-0 (acasã; Benzema, Cr. Ronaldo 3) ºi 4-3 (depla-

sare; Cr. Ronaldo 2, Modric, Carvajal) cu ªahtior Doneþk / 2-0 (d;
Cr. Ronaldo 2) ºi 8-0 (a; Benzema 3, Cr. Ronaldo 4, Kovacic) cu
Malmo / 0-0 (d) ºi 1-0 (a; Nacho) cu Paris SG.

Optimi: 2-0 (d; Cr. Ronaldo, Jese) ºi 2-0 (a; Cr. Ronaldo, J. Ro-
driguez) cu Roma.

Sferturi: 0-2 (d) ºi 3-0 (a; Cr. Ronaldo 3) cu Wolfsburg.
Semifinale: 0-0 (d) ºi 1-0 (a; Fernando aut.) cu Manchester City.
Bilanþ: 9 victorii, 2 egaluri, 1 eºec, golaveraj 27-5. Marcatori: Ro-

naldo – 16, Benzema – 4, Modric, Carvajal, Kovacic, Nacho, Jese, J.
Rodriguez – toþi câte 1, plus autogolul lui Fernando (Man. City).

Echipe probabileEchipe probabileEchipe probabileEchipe probabileEchipe probabile
Atletico: Oblak – Juanfran,

Godín, Gimenez, Filipe Luís –
Koke, Gabi, Fernandez, Níguez –
Griezmann, Torres.

Antrenor: Diego Simeone.

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Real: Navas – Carvajal, Pepe,
Ramos, Marcelo – Casemiro,
Kroos, Modric – Bale, Benzema,
Ronaldo.

Antrenor: Zinedine Zidane.

suma desearã un nou episod,
faþã în faþã urmând sã se afle
cele douã mari grupãri madrile-

ne, Real ºi Atletico. Va fi o ree-
ditare a ultimului act din 2014,
când, la Lisabona, formaþia blan-
co reuºea, dramatic, sã-ºi trea-
cã în cont al 10-lea triumf (“La
Decima”), un record absolut, în
cea mai tare competiþie inter-clu-
buri a lumii. Pe “Da Luz”, Atle-
tico reuºea sã deschidã scorul
în minutul 36, prin urugayanul
Diego Godin, dar Sergio Ramos,
cu un gol la ultimele secvenþe ale

meciului (90+3), avea sã trimitã
disputa în prelungiri. Acolo unde
Atletico a cãzut, încasând-o de
alte trei ori, de la Bale (110),
Marcelo (118) ºi Cristiano Ro-
naldo (120). Extrem de aproape
de o izbândã în C1 fusese Atle-
tico ºi în precedenta ºi singura
ocazie pe care o mai avusese.
Se întâmpla în mai 1974, într-o
finalã cu Bayern Munchen, pe
Heysel din Bruxelles. Madrilenii

au avut 1-0 din minutul 114,
dupã un gol semnat de Luis Ara-
gones, însã au cedat în minutul
120, gol Hans-Georg Schwar-
zenbeck, ajugându-se astfel la o
rejucare, rãmasã unicã în isto-
ria C1. Peste douã zile, pe ace-
eaºi arenã, nemþii nu le mai lã-
sau nicio ºansã, câºtigând cu 4-
0 (câte o dublã pentru Uli Hoe-
ness ºi Gerd Muller).

Revenind, disputa de azi are
un singur absent cert, france-
zul Raphael Varane (Real) – ac-
cidentat. Extrem de interesant
va fi duelul de la distanþã dintre
Cristiano Ronaldo ºi Antoine
Griezmann, golgheterii cele
douã în competiþie. Portughe-
zul a reuºit 16 din cele 27 de
reuºite (59,25%), iar francezul
7 din 16 (43,75%).

În campionatul recent înche-
iat, Real ºi Atletico au urmat-o,
în aceeaºi ordine, pe campioa-
na FC Barcelona. În “directe-
le” din La Liga, Atletico a ieºit
mai bine, 1-1 pe “Calderon” ºi
1-0 pe Bernabeu.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Simona Halep (6 WTA) ºi Iri-
na-Camelia Begu (28 WTA) s-au
calificat, ieri, în optimile de finalã
ale turneului de la Roland Garros,
al doilea de Grand Slam al anului.
Prima care a bifat aceastã perfor-
manþã a fost Halep, care a dispus
cu scorul 4-6, 6-2, 6-3, de sporti-
va niponã de doar 18 ani Naomi
Osaka (101 WTA), într-un meci
care a durat o orã ºi 44 de minute.
“A fost un meci greu. Osaka este

Halep ºi Begu, braþ la braþ în optimiHalep ºi Begu, braþ la braþ în optimiHalep ºi Begu, braþ la braþ în optimiHalep ºi Begu, braþ la braþ în optimiHalep ºi Begu, braþ la braþ în optimi

o jucãtoare tânãrã ºi joacã fãrã
emoþii. Eu am fost mai nervoasã,
dar important este cã am mers mai
departe. Sunt foarte fericitã! Mul-
þumesc Paris” a spus la final Si-
mona Halep.

Cât o priveºte pe Begu, bucu-
reºteanca a avut nevoie tot de trei
seturi pentru a învinge-o pe ger-
manca Annika Beck (39 WTA). A
fost 6-4, 2-6, 6-1, la capãtul a
douã ore ºi trei minute de joc.

Pentru calificarea în optimile de
finalã, Halep ºi Begu ºi-au asigurat
câte 173.000 de euro ºi 240 de
puncte WTA

Cine sunt
viitoarele
adversare

În faza urmãtoare, Simona Ha-
lep va da piept cu australianca Sa-
mantha Stosur (32 de ani, 24
WTA), ajunsã aici dupã ce, tot ieri,
a eliminat-o pe cehoaica Lucie Sa-
farova (13 WTA), scor 6-3, 6-7
(0), 7-5. Halep ºi Stosur s-au mai
întâlnit de nu mai puþin de 7 ori
pânã în prezent, iar constãnþeanca
conduce cu 4-3. Primul meci a
avut loc chiar la Roland Garros,
în 2010, jucãtoarea de la Antipozi
câºtigând în douã seturi. Cum a
câºtigat ºi Halep ultima lor dispu-
tã, chiar în aceastã lunã, la Ma-
drid, în semifinale, unde a spulbe-
rat-o cu un sec 6-2, 6-0, luând apoi
ºi trofeul. Fapt interesant, toate
victoriile lui Halep cu Stosur au
venit consecutiv.

Pentru un loc în sferturi, Begu
va lupta cu, poate, cea mai mare
surprizã a competiþiei, numind-o
aici pe americanca Shelby Rogers
(108 WTA), cea care a dispus ieri
de cehoaica Petra Kvitova (12
WTA), cãreia i-a aplicat douã se-
turi la zero, între care Kvitova a
rãspuns cu unul câºtigat la tie-

break (3). În afarã de Kvitova,
Rogers le-a mai scos pe Karolina
Pliskova ºi Elena Vesnina. Begu ºi
Rogers nu –sau mai întâlnit pânã
acum. Ambele partide ale jucãtoa-
relor române vor fi duminicã.

La dublu bãieþi,
Mergea se

calificã, Tecãu
e eliminat

Florin Mergea ºi indianul Ro-
han Bopanna (favoriþi 6) s-au

calificat, de asemenea ieri, în op-
timi, dupã o victorie cu 6-3, 6-4
în dauna perchii Gregoire Bar-
rere/Quentin Halys (ambii Fran-
þa). Urmãtorii adversari nu se
stabiliserã pânã la închiderea
ediþiei.

În schimb, Horia Tecãu ºi
olandezul Jean-Julien Rojer (fa-
voriþi 2) au fost elimnaþi în man-
ºa secundã de perechea Pablo
Cuevas/Marcel Granollers Pujol
(Uruguay/Spania), scor 7-5, 4-
6, 3-6.

SERIA 1 – Etapa a 25-a

Avântul Rast – SC Poiana Mare,

Fulgerul Maglavit – Viitorul Vâr-

top, Unirea Vela – Viitorul Dobri-

dor, Recolta Galicea Mare – Vâ-

nãtorul Desa, Avântul Giubega –

Flacãra Moþãþei, Viitorul Ciuperce-

nii Noi – Victoria Pleniþa, Voinþa

Caraula – Progresul Ciupercenii

Vechi.

Clasament (primele 5): 1. Po-

iana Mare 54p, 2. Rast 54p, 3.

Giubega 52p, 4. Pleniþa 46p (- 1

joc), 5. Moþãþei 46p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 28-a

Dunãrea Gighera – Viitorul Si-

liºtea Crucii, Progresul Cerãt – Vi-

itorul Mãceºu de Sus, Progresul

Bãileºti – Unirea Goicea, Recolta

Mãceºu de Jos – Dunãrea Negoi,

Fulgerul Întorsura – Recolta Urzi-

cuþa, Recolta Seaca de Câmp –

Gloria Catane, Viitorul Giurgiþa –

Aktiv Padea. Triumf Bârca stã.

Clasament (primele 5): 1. Ce-

rãt 67p, 2. Mãceºu S. 65p, 3. Bãi-

leºti 58p, 4. Goicea 52p, 5. Urzi-

cuþa 47p.

SERIA 3 – Etapa a 25-a
Avântul Daneþi – Viitorul Sado-

va, Avântul Dobreºti – Unirea
Amãrãºtii de Jos, Fulgerul Mâr-
ºani – Progresul Amãrãºtii de Sus,
Unirea Tâmbureºti – Victoria Cã-
lãraºi, Victoria ªtiinþa Celaru –
Ajax Dobroteºti, Unirea Tricolor
Dãbuleni – AS Rojiºte. Viitorul
Gângiova stã.

Clasament (primele 5): 1.
Amãrãºtii S. 45p, 2. Celaru 44p (-
1 joc ), 3. Rojiºte 38p, 4. Tâmbu-
reºti 38p, 5. Amãrãºtii J. 38p.

SERIA 4 – Etapa a 25-a

Sporting Leu – Flacãra Drã-

goteºti, Progresul Mischii – Are-

na Bulls Preajba, Viitorul Coºo-

veni – Atletico Zãnoaga, Lucea-

fãrul Popânzãleºti – Progresul

Castranova, Avântul Pieleºti – Vi-

itorul Teasc, Viitorul II Cârcea –

Unirea Câmpeni, Voinþa Puþuri –

Viitorul Ghindeni.

Clasament (primele 5): 1. Cas-

tranova 65p, 2. Cârcea II 53p, 3.

Ghindeni 47p (- 1 joc), 4. Mischii

47p, 5. Leu 47p.

SERIA 5 – Etapa a 25-a

AS Greceºti – Viitorul Valea

Fântânilor, Voinþa Raznic – AS

Pietroaia, Fortuna Craiova – Jiul

Breasta, ªtiinþa Calopãr – AS

Scãieºti, Inter Secui – Voinþa

Belcin, Viitorul ªtiinþa Craiova

– Rapid Potmelþu. Vulturul Cer-

nãteºti stã.

Clasament (primele 5): 1.

Secui 54p, 2. Belcin 44p, 3.

Scãieºti 39p, 4. Potmelþu 36p,

5. Valea F. 36p.

Play-off – etapa a 8-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Recolta Ostroveni – Tractorul Cetate, Viitorul Cârcea – Dunãrea

Calafat, ªtiinþa Danubius Bechet – Progresul Segarcea.
1. Cetate 44 4. Ostroveni 28
2. Calafat 41 5. Bechet 26
3. Cârcea 40 6. Segarcea 19
Primul loc accede într-un baraj de promovare.

Play-out – etapa a 8-a
Sâmbãtã, ora 11:00, respectiv 13:00: Unirea Leamna – Dunãrea Bistreþ, Luceafãrul

Craiova – ªtiinþa Malu Mare. Metropolitan Iºalniþa stã.
1. Bistreþ 29 4. Luceafãrul* 7
2. Iºalniþa 27 5. Malu Mare 4
3. Leamna* 10
* - un joc mai puþin.
Ultimul loc retrogradeazã.

SERIA 3 – Etapa a 26-a (ultima)
Sâmbãtã, ora 18:00: ACS PODARI – Atletic Bradu, CS ªtefãneºti – CS Afumaþi, FC

Aninoasa – Sporting Roºiori, Dinicu Golescu Câmpulung – Concordia Chiajna II, AFC
Hãrman – SCM Piteºti, Sporting Turnu Mãgurele – FC Voluntari II, Inter Olt Slatina –
Urban Titu 0-3 la “masa verde”, deoarece gazdele s-au retras din competiþie.

1. Piteºti 53 8. ªtefãneºti 34
2. Afumaþi 53 9. Chiajna II 32
3. Voluntari II 52 10. PODARI 31
4. Mãgurele 45 11. Aninoasa 28
5. Dinicu G. 42 12. Hãrman 16
6. Roºiori 35 13. Titu 13
7. Bradu 35
În Seria 4, de asemenea în runda finalã, CS U II Craiova (locul

12/15) a jucat asearã cu Metalurgistul Cugir (locul 3), în vreme ce
ACSO Filiaºi (locul 14), care trebuia sã evolueze astãzi, în depla-

sare, cu CS Ineu (locul 11), nu se va prezenta, din cauza probleme-
lor de efectiv, urmând sã piardã cu 0-3 la “masa verde”.

LIGA A IV-A LIGA A III-A

Roland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland GarrosRoland Garros

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00

LIGA A V-A
Duminicã, ora 11:00
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Cu vestea remizei din derby-
ul Moldovei, Universitatea îºi
permitea ºi un egal în Gruia pen-
tru a rãmâne cu ºanse mari de
a prinde locul de Europa Lea-
gue. Mogoºanu a aliniat echipa
preconizatã, cu Herghelegiu ti-
tular în locul lui Mãzãrache ºi
cu Popescu pãstrat în poartã,
deºi Straton era refãcut. Spe-
rând ºi ea la primul loc în play-
out, care i-ar aduce o sumã mai
consistentã din drepturile de te-
levizare, CFR-ul a început în
formula în care a abordat ºi fi-
nala Cupei României, cu Dina-
mo. Seara proastã a Craiovei s-
a anunþat din minutul 3, când

Europa League, vis pierdutEuropa League, vis pierdutEuropa League, vis pierdutEuropa League, vis pierdutEuropa League, vis pierdut
Universitatea Craiova mai are
doar ºanse teoretice sã joace

în cupele europene, dupã eºecul
drastic de la Cluj

Universitatea Craiova: L. Popes-
cu – Bãluþã, Popov, Iliev, Vãtãjelu
– R. Petre, Mateiu, Zlatinski – Her-
gheligiu, Mãzãrache, Surugiu. An-
trenor: Daniel Mogoºanu. Rezer-
ve: Straton – Hodea, Iuga, Ed.
Dina, Manea, Armãºelu, Luicã.

Universitatea Craiova – Petrolul
Stadion: „Extensiv”, duminicã, ora 18

Petrolul: I. Popescu – David,
Miºelãricu, Benga, Beþa – Mareº,
Bucºa, Astafei, Gavrilã - Pao-
lucci, Pacar. Antrenor: Jerry
Gane. Rezerve: Cobrea - R. Alec-
sandru, Costache, Inez, Prestia,
Markos.

CFR Cluj: Marc 6 – Lopes 7,
Larie 8, A. Mureºan 7, Camora 8
– Petrucci 8, Gomelt 6 (46 Lopez)
7, Carlos Ruiz 7 (77 Filipe Nasci-
mento) 6 – Jakolis 8, Bud 7 (70
Beleck), Nouvier 7. Antrenor: Toni
Conceicao.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 4-0
Au marcat: Popov – autogol 52, Jakolis 58, 61, Petrucci 63.
Stadion: „Doctor Constantin Rãdulescu”, spectatori: 2.000.

Arbitri: Istvan Kovacs 5.
Cartonaº roºu: Achim 47.

Universitatea: L. Popescu 4 –
Achim 3, Popov 4, Iliev 4, Vãtãjelu
4 – Zlatinski 4, Madson (5 Mateiu)
4 – Bãluþã 4, Nuno Rocha 4 (80 R.
Petre) 4, Bancu 4 – Hergheligiu 4
(57 Mãzãrache) 4. Antrenori: Da-
niel Mogoºanu, Victor Naicu.

Madson s-a accidentat, fiind
înlocuit. Imediat, Bud anunþa
festivalul CFR-ului, cu un ºut
care a ameninþat vinclul. Din
aºezarea pe teren, îngrãmãditã
în propria jumãtate, Craiova a
jucat la egal, deºi se spune cã
atunci când te mulþumeºti cu
puþin, nu obþii nimic. Piese im-
portante în ultima perioadã,
Bãluþã ºi Bancu au fost mult sub
aºteptãri, deºi ei au creat sin-
gura ocazie a oltenilor din pri-
ma parte. Gazdele puteau în-
scrie înainte de pauzã, la ºutul
frumos al lui Nouvier, care a
fost aproape de bara din dreap-
ta lui Popescu.

CFR, mai motivatã,
mai valoroasã

CFR-ul a jucat extrem de agre-
siv, de parcã ea ar fi avut ca þel
accederea în Europa League ºi
aproape jumãtate din elevii lui
Conceicao au primit „galbene” în
prima parte. De la Craiova doar
Achim a încasat avertisment în
prima reprizã, dar l-a dublat în de-
butul pãrþii secunde. Istvan Ko-
vacs este un arbitru cu care CFR-
ul a câºtigat trofee, aºa cã elimi-
narea a venit firesc. În inferiori-
tate, Universitatea nu a rezistat
mult timp ºi a primit gol dintr-o
loviturã liberã de la 20 de metri,
deviatã de Popov, Popescu fiind
pãcãlit. CFR s-a distrat în conti-
nuare cu apãrarea craiovenilor,
victime sigure în Gruia.  Bud ºi
Nouvier au ratat ocazii uriaºe de
a face 2-0, dar golul plutea în aer
ºi l-a marcat Jakolis, simplu, din

careu. Moralul alb-albaºtrilor a
fost fãcut zdrenþe, iar croatul a
recidivat peste câteva minute,
dintr-o fazã asemãnãtoare, singur
cu Popescu. Petrucci a fãcut 4-0
ºi gazdele zburdau în faþa unei
echipe debusolate, incapabile de
vreo reacþie. Practic, în 2 minute
s-a decis meciul de la Cluj: elimi-
narea lui Achim ºi devierea lui Po-
pov, iar din minutul 50 nimic nu a
mai contat. Dar cel mai mult a de-
ranjat atitudinea Craiovei, una fri-
coasã, echipa a jucat la egal în faþa
unui adversar mult mai motivat,
mai agresiv ºi care nu avea nimic
de pierdut.

Cu 8 absenþi, Craiova poate
termina campionatul pe locul 11

Ca sã mai ajungã în Europa

League, Craiova trebuie sã batã
Petrolul, iar Iaºiul sã nu câºtige
la Timiºoara, ceea ce este este
foarte puþin probabil, din mo-
ment ce bãnãþenii au retrogra-
dat deja ºi au încasat înfrângeri
la scor în ultimele etape. În con-
diþiile în care Mogoºanu nu-i va
putea folosi în ultima rundã pe
Dumitraº, Achim, Acka, Kay,
Madson, Nuno Rocha, Bancu ºi
Ivan, este foarte greu de crezut
cã Universitatea poate trece ºi
de o echipã resemnatã precum
Petrolul, aºa încât sunt ºanse
mari ca la finalul campionatului
echipa din Bãnie sã se afle pe lo-
cul 11, chiar deasupra liniei, în
cazul în care Iaºiul, Botoºaniul
ºi Chiajna obþin victorii.

Pregãtirile naþionalei Româ-
niei pentru Euro 2016 au intrat
în linie dreaptã. „Tricolorii” se
aflã într-un cantonament în
Italia, unde au remizat, scor 1-
1, cu Republica Democratã
Congo ºi duminicã, de la ora
20.30, vor întâlni Ucraina.
Partida cu Ucraina, care va
avea loc la Torino, este cel mai
important test al echipei
lui Anghel Iordãnescu, înaintea
turneului final din Franþa.
Naþionala pregãtitã de Myskha-
ylo Fomenko s-a calificat la
rândul sãu la Euro, dupã ce a

1. CFR Cluj 13 6 4 3 25-9  36
2. CSMS Iaºi 13 4 5 4 14-13  36
3. Craiova 13 6 2 5 17-17  36
3. Chiajna 13 7 4 2 18-12  34
4. Botoºani 13 6 4 3 25-19  35
6. Voluntari 13 5 1 7 18-19  28
7. ACS Poli 13 1 4 8 12-33  20
8. Petrolul 13 4 2 7 9-16  18

Petrolul ºi ACS Poli Timiºoara au retrogradat în liga secundã, iar FC
Voluntari va disputa un meci de baraj cu învingãtoarea meciului dintre

ocupantele locurilor secunde în seriile eºalonului al doilea. Rapid
Bucureºti a promovat.

ClasamentClasamentClasamentClasamentClasament

Juniorii under 17 ai Craiovei joacã
pentru bronzul naþional

Joi dupã-amiazã, la Buftea, în semifinalele
Campionatului Naþional Liga Elitelor U17, Uni-
versitatea Craiova a fost întrecutã cu 1-0 de
formaþia similarã a clubului Dinamo Bucureºti.
Singurul gol al meciului a fost marcat de Rãdu-
can în minutul 47. Mugur Guºatu a mizat pe: A.
Vlad (cpt.) - R. Constantinescu (57 Borþa), Bã-
loi, R. Bogdan, Sima - Screciu (19 Gîrbiþã), G.

Enache (70 Pacionel) - Buzan, Dinu-Ivãnescu (47
Bîrzan), Gunie - Cîrlig (49 Markovic). În urma
acestui rezultat, juniorii olteni vor evolua astãzi,
de la ora 15.30, în finala mica a turneului con-
tra echipei Ardealul Cluj, pe care au întâlnit-o ºi
în ultime etapã a sezonului regulat, scor 0-0, în
deplasare. Ardealul a pierdut clar, scor 0-3, în
faþa celor de la Viitorul Constanþa.

Tricolorii întâlnesc Ucraina
câºtigat barajul cu Slovenia
(2-0 ºi 1-1). La competiþia
care va debuta pe 10 iunie, cu
meciul Franþa - România,
Ucraina face parte din grupa
C, alãturi de actuala campioanã
mondialã, Germania, fosta
adversarã din preliminarii a
„tricolorilor”, Irlanda de Nord,
ºi viitoarea rivalã a românilor
în calificãrile pentru Cupa
Mondialã din 2018, Polonia.
Aflaþi pe locul 22 în clasamen-
tul FIFA, ucrainenii au câºtigat
doar unul dintre cele cinci
jocuri disputate împotriva

României (toate amicale). S-a
întâmplat în mai 2010, la Lvov,
când naþionala pregãtitã pe
atunci de Rãzvan Lucescu a
pierdut cu 3-2. În celelalte
partide, România s-a impus de
trei ori, iar o altã întâlnire,
ultima, în 2011, tot cu Luces-
cu jr. pe bancã, s-a terminat
nedecis, scor 2-2. Dupã
amicalul cu Ucraina, „tricolo-
rii” vor reveni în þarã, unde vor
juca un ultim meci de pregãti-
re, cu Georgia, pe 3 iunie, pe
Arena Naþionalã, înainte de
plecarea spre Franþa.

Petrolul – Chiajna 0-1
A marcat: Odibe 16.
FC Voluntari – ACS Poli 5-0
Au marcat: Enceanu 5, L. Rus 23 – pen., Tudorie 71, 89, Voduþ 90.
CSMS Iaºi – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Golubovic 47 / Ngadeu 7.
CFR Cluj – „U” Craiova 4-0
Au marcat: Popov – autogol 52, Jakolis 58, 61, Petrucci 63.

Play-out - Etapa a 13-aPlay-out - Etapa a 13-aPlay-out - Etapa a 13-aPlay-out - Etapa a 13-aPlay-out - Etapa a 13-a

„U” Craiova – Petrolul
FC Botoºani – CFR Cluj
Concordia Chiajna – FC Voluntari
ACS Poli – CSMS Iaºi

Ultima etapã, duminicã, ora 17Ultima etapã, duminicã, ora 17Ultima etapã, duminicã, ora 17Ultima etapã, duminicã, ora 17Ultima etapã, duminicã, ora 17
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