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Brexit: Unanimitate
la Bruxelles!

Sunday Times relata sãptãmâ-
na trecutã cã întâlnirea de la Lon-
dra, dintre Theresa May, Jean
Claude Juncker, ºi negociatorul
ºef al UE, Michel Barnier, s-ar fi
derulat într-o atmosferã rece,
adicã „foarte rea”. ªi asta fiindcã
ºefa executivului britanic ar fi
dorit sã fie discutat, mai întâi,
un acord comercial între UE ºi
Regatul Unit, înaintea reglãrii
chestiunilor sensibile ale factu-
rii divorþului, ceea ce refuzã eu-
ropenii. Încât, despre Theresa
May, preºedintele Comisiei Eu-
ropene ar fi spus apoi cancela-
rului german, Angela Merkel,
într-o discuþie telefonicã, nici
mai mult, nici mai puþin decât cã
„este într-o altã galaxie”.

Peste 10% dintre români
intenþioneazã sã plece în
afara þãrii pentru cãutarea
unui loc de muncã

economie / 7 eveniment / 4Vaccinarea a redevenit
o problemã de sãnãtate
publicã

Acoperirea vaccinalã tot mai
redusã împotriva principalelor
boli transmisibile reprezintã
un semnal de alarmã pentru
autoritãþile sanitare. Iar spe-
cialiºtii asociazã, spre exem-
plu, epidemia de rujeolã de-
clanºatã în toamna anului tre-
cut – care a provocat 23 de de-
cese ºi peste 5.000 de îmbol-
nãviri - tocmai cu scãderea
dramaticã a numãrului de co-
pii vaccinaþi. Vaccinarea s-a
dovedit a fi una dintre cele mai
eficiente mãsuri de prevenþie
a unor boli infecþioase cu un
impact negativ major asupra
sãnãtãþii publice...
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- Politicienii, Popescule, ca sã
aibã de-ale gurii, tot timpul dau
din gurã.

Sute de ºoferi
sancþionaþi de poliþiºti
în minivacanþa de 1 Mai

Ca de fiecare datã, ziua de 1
Mai a adus, în cel mai mare
parc al Craiovei, multã lume.
Generaþii diferite, cu precãde-
re tineri ºi, ce-i drept, multe
familii cu un singur copil; vânt
rece de primãvarã, artezianã
pornitã în faþa Debarcaderu-
lui, fumul sporadic al mititei-
lor ºi îngheþatã din belºug
erau câteva dintre petele de
culoare ce formau un tablou,
deja obiºnuit. Totuºi exista o
anumitã schimbare. De pro-
funzime. În dialogurile cu pro-
priile odrasle, mãmicile încer-
cau sã le convingã cã, cele 90
de zile vor trece mult mai re-
pede decât altãdatã ºi cã, la re-
venirea în þarã, promisiunea
unei minivacanþe la mare va fi
respectatã.55555 RE
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Fuziunea dintre Banca
Comercialã Carpatica
ºi Patria Bank a devenit
efectivã cu data
de 1 Mai 2017

Banca Comercialã Carpa-
tica ºi Patria Bank au
confirmat implementarea
fuziunii cu data de 1 Mai
2017, urmare a finalizãrii
tuturor procedurilor prevãzu-
te de lege ºi în acord cu
proiectul de fuziune aprobat
de acþionarii celor douã
bãnci. Implementarea
efectivã a fuziunii presupune
o serie de procese complexe
care se desfãºoarã între 28
aprilie ºi 2 mai 2017, proce-
se ce vor determina întreru-
peri temporare în furnizarea
anumitor servicii. Astfel,
„ATM-urile localizate în
cadrul sucursalelor celor
douã bãnci nu vor fi afectate
de procesul de integrare,
orice schimbare intervenitã
fiind comunicatã clienþilor
în timp real pe site-ul
dedicat fuziunii:  www.fuziu-
ne.patriabank.ro. Odatã cu
implementarea efectivã a
fuziunii în data de 1 mai
2017, intrã în vigoare noile
Condiþii Generale Bancare
aplicabile tuturor clienþilor
bãncilor fuzionate”, se aratã
într-un comunicat al celor
douã instituþii de credit. Cele
douã bãnci recomandã
tuturor clienþilor sã se
asigure cã au intrat în
posesia noului card, cã au
retras numerar suficient
pentru a le servi nevoilor
care pot apãrea în perioada
întreruperii temporare a
funcþionãrii cadurilor,
precum ºi cã ºi-au informat
angajatorul, în cazul persoa-
nelor fizice, ºi partenerii, în
cazul persoanelor juridice,
asupra noilor conturi IBAN
valabile de la data fuziunii.
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MIRCEA CANÞÃR

Sunday Times relata sãptãmâna trecutã cã
întâlnirea de la Londra, dintre Theresa May, Jean
Claude Juncker, ºi negociatorul ºef al UE, Mi-
chel Barnier, s-ar fi derulat într-o atmosferã rece,
adicã „foarte rea”. ªi asta fiindcã ºefa executi-
vului britanic ar fi dorit sã fie discutat, mai întâi,
un acord comercial între UE ºi Regatul Unit,
înaintea reglãrii chestiunilor sensibile ale factu-
rii divorþului, ceea ce refuzã europenii. Încât,
despre Theresa May, preºedintele Comisiei Eu-
ropene ar fi spus apoi cancelarului german,
Angela Merkel, într-o discuþie telefonicã, nici
mai mult, nici mai puþin decât cã „este într-o
altã galaxie”. Sâmbãtã, la Bruxelles, „cei 27” de
ºefi de stat ºi de guvern, reuniþi într-un Consiliu
European extraordinar, au adoptat în „unanimi-
tate”, ºi în timp record, principiile directoare care
ghideazã negocierile europene, sugerând astfel
unitatea lor deplinã în faþa Regatului Unit. State-
le membre UE au mai puþin de doi ani la dispo-
ziþie pentru finalizarea divorþului efectiv din
martie 2019. Mesajul principal al Consiliului ex-
traordinar, convocat sâmbãtã 29 aprilie a.c. la
Bruxelles, a fost acesta: unitatea UE nu este doar
prezervatã, cât ranfosrsatã. Nici o altã temã in-
ternaþionalã ardentã nu a putut eclipsa apelul la
fermitate. „Europa este soluþia ºi nu parte a pro-
blemei”, a rezumat Francois Hollande, aflat la

ultima participare la un Consiliu European. Po-
lonia ºi Ungaria – „copiii teribili ai UE” – au sus-
þinut viziunea consensualã. Discuþiile au fost
ferme cu un numitor comun: unitatea celor 27
nu este împotriva Regatului Unit. Acest lucru l-
a subliniat ºi cancelarul Angela Merkel, dar tot
aceasta a mai spus cã Marea Britanie nu va mai
avea aceleaºi drepturi ca o þarã din UE. La care
ºefa guvernului de la Londra ºi-a reafirmat po-
ziþia în sensul cã este pregãtitã sã se retragã din
aceste negocieri, în absenþa unui acord cu UE.
Negocierile efective se anunþã violente de-a drep-
tul, între Bruxelles ºi Londra, nu vor debuta decât
dupã alegerile legislative anticipate din 8 iunie
a.c., concentrându-se pe trei prioritãþi: apãrarea
drepturilor cetãþenilor europeni ºi Regatului Unit,
chestiunea frontierei cu Irlanda ºi costurile care
se cifreazã la 50-60 miliarde euro. Interesantã
devine opinia fostului lider laburist (1994-2007)
Tony Blair (63 de ani), apoi premier (1997-2007)
care spune: „Brexit este o greºealã serioasã”,
neexcluzând o schimbare de opinie a popula-
þiei, când va cunoaºte cu exactitate termenii.
„Piaþa unicã europeanã este Liga Campionilor
în materie comercialã. Un acord comercial va
fi precum divizia secundã. Noi retrogradãm”,
a avertizat el într-un interviu acordat cotidia-
nului Daily Mirror. Scenariul Bruxelles-ului, aºa

cum se sugereazã, este conceput relativ clar:
mai întâi nici o divizare între statele membre
din partea Londrei, fiindcã negocierile sunt cu
Bruxelle-ul; apoi negocierile sunt etapizate ºi
„cei 27” aºteaptã protejarea drepturilor pentru
cetãþenii europeni rezidenþi în marea Britanie
de care depinde accesul pe piaþa unicã; dacã
Londra se transformã într-un off-shore, nu va
avea nici un acord de liber schimb. Neîndoile-
nic sunt multe dosare complexe, unele aproa-
pe imposibil de desluºit, ºi nimeni nu ºtie cum
va arãta... sfârºitul. Crucialã pentru unitatea
Regatului Unit, chestiunea Irlandezã, neglijatã
în timpul campaniei pentru Brexit, se repune
pe tapet ºi nu exclusã este o reunificare a insu-
lei, divizatã dupã 1921. Primul-ministru irlan-
dez, Enda Kenny, a spus cã prin acordul din
1998 care a pus capãt violenþelor, se stipulea-
zã cã cele douã pãrþi se pot reunifica prin refe-
rendum ºi rãmâne în UE, o analogie cu ceea
ce s-a întâmplat cu ex RDG.. Ceea ce e o nou-
tate. De la finele anului, „cei 27” se vor pune
de acord pe þãrile care primesc Agenþia Euro-
peanã a Medicamentelor (peste 900 de anga-
jaþi) ºi Autoritatea Europeanã Bancarã (170 de
angajaþi), cu sediul actualmente la Londra. ªi
Bucureºtiul s-a arãtat interesat de o astfel de
relocare.

Membrii PSD au plãtit, în 2016,
cotizaþii în valoare de 14.932.814 lei,
potrivit informaþiilor publicate în
Monitorul Oficial.

Din cele aproximativ 15 milioa-
ne de lei, 1.663.595 este suma co-
tizaþiilor care, însumate pe fiecare
membru PSD, depãºesc baremul
a zece salarii minime brute pe eco-
nomie. Conform prevederilor lega-
le, partidele au obligaþia de a publi-
ca ºi lista membrilor de partid care
au plãtit în anul fiscal precedent
cotizaþii a cãror valoare însumatã
depãºeºte 10 salarii minime brute
pe þarã. Pe aceastã listã sunt tre-
cuþi, printre alþii, senatorul Cornel-
Cristian Resmeriþã (56.500 lei) ºi
deputaþii Laurenþiu Nistor (56.800
lei), Natalia Intotero (55.800 lei) ºi
Ilie Toma (50.000). Un alt deputat
de Hunedoara, Petru-Sorin Mari-
ca a plãtit cotizaþii care însumeazã
20.000 de lei.

Potrivit unei scrisori deschise adresate delegaþi-
lor la congres ºi membrilor partidului transmisã,
luni, corespondentului MEDIAFAX, Emanuel Un-
gureanu considerã cã USR trebuie sã rãmânã o
uniune de idei progresiste ºi conservatoare, „dar
trebuie sã se fereascã de tendinþele impregnate de

PSD a strâns anul trecut peste 16 milioane de lei din cotizaþii, donaþii ºi chirii
PSD a obþinut anul trecut, din cotizaþii, aproape 15 milioa-

ne de lei, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, iar
din donaþiile care au depãºit baremul de 10 salarii minime
pe economie, încã 800.000 de lei, la care se adaugã peste

360.000 de lei, bani din activitãþi comerciale ºi chirii.

În lista publicatã în Monitorul
Oficial apar ºi europarlamentari care
au cotizat peste baremul a zece sala-
rii minime. Astfel, Daciana Sârbu,
soþia fostului preºedinte al PSD Vic-
tor Ponta, a plãtit cotizaþii în valoare
de 50.000 de lei. Ea este urmatã de
Claudia Þapardel, cu 44.325 de lei,
de Andi Cristea, cu 36.500 de lei, ºi
de Emilian Pavel, cu 36.300 de lei.

Veniturile PSD au fost completat
în 2016 de donaþii, legea prevãzând
ca partidul sã publice în Monitorul
Oficial doar donaþiile care depãºesc
baremul a zece salarii minime brute
pe economie. La acest capitol, PSD
a strâns 569.845 de lei. Donaþia cea
mai mare a fost primitã din partea
actualului primar al Sectorului 5 al
Capitalei, Daniel Florea, cu o dona-
þie de 140.050 de lei. Locul al doilea
ca nivel al donaþiei, cu 60.000 de lei,
îi revine lui Liviu Gheorghiþã Gon-
cea. Legea nu prevede ºi publicarea

datelor privind donaþiile care nu de-
pãºesc baremul a zece salarii mini-
me brute pe economie.

PSD a obþinut ºi donaþii din par-
tea unor firme, acestea ajungând la
un total de 225.900 de lei. Cea mai
mare sumã, 80.000 de lei, a fost datã
de Leading Construct SRL din Timiº.
Actualul edil al Sectorului 5 al Capi-
talei, Daniel Florea, a donat ºi 40.000

de lei prin firma sa de avocaturã.
Veniturile PSD au fost completate din
alte venituri, respectiv din închirie-
rea unor sedii pentru birourile parla-
mentare sau pentru desfãºurarea
unor conferinþe sau acþiuni socio-
culturale, ori din emiterea de carne-
te/legitimaþii de membru de partid.
La acest capitol suma strânsã s-a ri-
dicat la 368.431, 89 lei.

Deputatul Emanuel Ungureanu anunþã cã
va candida pentru funcþia de preºedinte al USR

Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a anunþat cã va candida pentru
funcþia de preºedinte al partidului la congresul care se va desfãºura la mijlocul lunii
mai la Cluj-Napoca, spunând cã prin candidaturã se alãturã celor care îºi doresc un

partid unit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

forme hibride de talibanism ale celor care vor sã
impunã prin ieºiri necontrolate partidului propriile
viziuni despre dezvoltarea societãþii”. „Am decis sã
îmi depun candidatura la slujba de preºedinte USR
la Congresul partidului. USR trebuie sã rãmânã o
uniune de idei progresiste ºi conservatoare, dar tre-
buie sã se fereascã de tendinþele impregnate de for-
me hibride de talibanism ale celor care vor sã im-
punã prin ieºiri necontrolate partidului propriile vi-
ziuni despre dezvoltarea societãþii. Trebuie sã ne

educãm spiritul de solidaritate, trebuie sã învãþãm
sã privim cu prietenie persoanele cu care ne con-
fruntãm în idei. USR este un grup fantastic de oa-
meni creativi, cu idei extraordinare despre cum ar
trebui sã modernizãm România. Candidatura mea
la poziþia de preºedinte al partidului va da glas do-
rinþei celor care îºi doresc un partid unit, în care sã
se regãseascã toþi cei care au caracterul suficient
de puternic încât sã reziste tentaþiei vanitãþii cã au
întotdeauna dreptate”, a spus Ungureanu.
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Potrivit caietului de sarcini, or-
ganizatorul este obligat sã res-
pecte integral programul care a
fost întocmit de Primãria Craio-
va, pentru aceastã ediþie.  Pe lân-
gã onorariile artiºtilor care vor
concerta în Bãnie, firma organi-
zatoare trebuie sã acopere ºi ce-
lelalte cheltuieli legate de amena-
jarea scenii ºi cheltuielile de
transport ºi cazare pentru toate
persoanele implicate în eveni-
ment. De asemenea, trebuie sã
obþinã ºi toate autorizaþiile nece-
sare, inclusiv de la Uniuniea Mu-
zicologilor pentru drepturile de
autorale pieselor muzicale, pre-
cum ºi de la ISU ºi Poliþia Ro-
mânã în privinþa focului de arti-
ficii. O condiþie impusã de Pri-
mãria Craiova fimelor intersate de
organizarea acestui eveniment
este sã aibã experienþã de mini-
mum doi ani în evenimente simi-
lare, desfãºurate în ultimii 3 ani.

Autoritãþile aºteaptã
5.000 de spectatori
în cartiere

ªi aceastã ediþie a ”Zilelor Cra-
iovei” vor þine o sãptãmânã, sco-
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova a scos la licitaþie organizarea
evenimentelor dedicate Zilelor municipiului, care

au un buget de aproximativ 250.000 de lei. În acest
an, sãrbãtoarea oraºului se va desfãºura între 29

mai ºi 4 iunie. Dupã modelul anilor trecuþi, manifes-
tãrile încep în cartierele oraºului ºi culmineazã în

Piaþa „Mihai Viteazul”, unde se vor desfãºura cele
trei seri de festival. Noutatea constã în faptul cã

autoritãþile au gândit ca festtivalurile sã se desfã-
ºoare sub o tematicã muzicalã proprie.

SC Salubritate Craiova SRL des-
fãºoarã, în perioada 2 mai - 9 iunie
2017, proiectul „Protejãm natura.
Colectãm selectiv”, destinat cu pre-
cãdere preºcolarilor ºi elevilor din
ciclul primar de învãþãmânt din 20
de grãdiniþe ºi ºcoli din municipiul
Craiova. Aceºtia vor învãþa despre
necesitatea reciclãrii deºeurilor de
ambalaje ºi vor avea posibilitatea sã
aplice colectarea selectivã prin inter-
mediul recipientelor dedicate pe care
le-au primit în prealabil din partea
operatorului de salubrizare. Proiec-
tul este derulat în parteneriat cu Pri-
mãria Municipiului Craiova, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj, SC
Eco-Rom Ambalaje SA ºi Regia Au-
tonomã de Administrare a Domeniu-
lui Public ºi Fondului Locativ Craio-
va. Aproximativ 3700 de elevi ºi
preºcolari din municipiul Craiova, cu
vârste cuprinse între 3 ºi 10 ani, vor

„Protejãm natura. Colectãm selectiv,
proiect lansat în 20 de ºcoli

ºi grãdiniþe din Craiova

pul organizatorilor fiind ca mani-
festãrile sã ajungã în fiecare car-
tier al oraºului. Evenimentele vor
începe, potrivit municipalitãþii, pe
29 mai, în cartierul Valea Roºie –
zona Piaþã, unde este programat
un spectacol care va cuprinde
muzicã popularã ºi simfonicã, te-
atru pentru copii ºi formaþii de
dance, pop ºi rock, care vor fi in-
terpretate de instituþii de culturã
din subordinea Consiliului Local.
Marþi, manifestãrile ajung în car-
tierul Rovine – zona Poºtã, mier-
curi în Brazda lui Novac, iar joi
în cartierul Craioviþa Nouã – zona
Poºtã. Reprezentanþii municipali-
tãþii se aºteaptã ca, la aceste con-
certe de cartier, sã participe 5.000
de persoane.

Concerte
cu tematicã

În week-end, sunt programate
spectacolele live. Craiovenii sunt
aºteptaþi în Piaþa „Mihai Viteazul”,
unde va fi amplasatã o scenã de
mari dimensiuni, cu douã panouri
de pe care pot fi urmãrite presta-
þiile scenice. Autoritãþile au plãnuit
ca fiecare searã sã aibã tematicã

proprie, ceea ce constã o noutate
faþã de anii precedenþi. Concerte-
le de vineri searã, care vor înce-
pe la ora 20.00 ºi se vor încheia
la ora 23.00), vor fi reunite sub
denumirea „Balkan Party”. În
caietul de sarcini, reprezentanþii
municipalitãþii solicitã firmei orga-
nizatoare sã aducã mãcar doi din-
tre urmãtorii artiºti sau formaþii
„Gipsy Casual”, „Damian Drãghici
& Brothers”, Marius Mihalache,
Diana Matei & Taraful Cleante,
Mahala Rai Banda, „Zdob ºi
Zdub”, „Taraful din Clejani”, Ste-
lu Enache & Ovidiu Lipan Þãn-
dãricã.

Focul de artificii,
trecut pe listã

Autoritãþile au stabilit, pentru
concertul de sâmbãtã seara, ca
tematica sã fie „Hit Radio”. Con-
diþia pe care municipalitatea a sta-
bilit-o este ca firma organizatoa-
re sã vinã cu minim doi dintre ar-
tiºtii menþionaþi pe listã: Delia,
Andra, Inna, Smiley, Loredana,
Lidia Buble, Antonia, Andreea Bã-
nicã, Carla’s Dreams, Direcþia 5
ºi Conect-R. Duminicã seara, în
ultima zi de festival, craiovenii
sunt invitaþi la concertul cu te-
matica ”Special Projects”, o com-

binaþie de douã genuri muzicale
diferite: rock ºi clasic; pop ºi cla-
sic; electronic ºi clasic. Organi-
zatorii trebui sã vinã cu cel puþin
doi dintre urmãtorii artiºi ºi for-
maþii muzicale: Bere Graris &
Gheorghe Zamfir; Iris & Felicia
Filip, Alexandra Uºurelu & Sym-
phonic Pop Orchestra, Distinto,
Ozana Barabancea, Blãnilã & Ol-
tenia Philarmonic Chamber Or-
chestra.

”Zilele Craiovei” se vor înche-
ia, ca de fiecare datã, cu un foc
de artificii care, potrivit cerinþe-
lor din caietul de sarcini, trebuie
sã aibã o duratã de 5 minute.

primi manuale ºi materiale educati-
ve atractive dedicate special vârstei
ºi capacitãþilor lor de învãþare despre
cum sã sorteze deºeurile ºi de ce
este importantã reciclarea pentru
protejarea mediului înconjurãtor.„E-
ducaþia în ºcoalã este doar un pas
spre responsabilizarea craiovenilor
întrucât drumul deºeului spre reci-
clare începe cu noi. Numai prin
contribuþia fiecãruia putem atinge
obiectivele naþionale de 55% reci-
clare pentru deºeurile de ambalaje.
Pe lângã programul educaþional am
investit în containerele colorate puse
la dispoziþia populaþiei ºi susþinem
financiar gestiunea deºeurilor de
ambalaje. Împreunã cu partenerii
locali din municipiul Craiova sun-
tem preocupaþi de accesul popula-
þiei la serviciile de colectare sepa-
ratã ºi de o gestiune eficientã astfel
încât sã reuºim sã deviem spre re-
ciclare cât mai multe tone de de-

ºeuri de ambalaje de plastic, sticla,
hârtie-carton ºi metal”, a menþionat
Bogdan Ureche, directorul general
al companiei Eco-Rom Ambalaje.

Concomitent, pe parcursul lunii
mai, cele 20 de ºcoli ºi grãdiniþe par-
ticipante la proiect se vor întrece în
cadrul unei competiþii de colectare a
deºeurilor de ambalaje, primele trei
clasate primind câte un spaþiu verde
amenajat în incinta ºcolii. „Prin de-
rularea acestei campanii, ne-am pro-
pus sã contribuim la conºtientizarea
cetãþenilor cu privire la importanþa
colectãrii selective a deºeurilor, prin
intermediul preºcolarilor ºi a copiilor
din clasele a III-a ºi a IV-a care sunt,
poate, persoanele cele mai influente
în determinarea unui comportament
eco-responsabil, în rândul pãrinþi-
lor, bunicilor sau rudelor apropia-
te”, a declarat Mihai Butari, direc-
tor general în cadrul SC Salubritate
Craiova SRL.
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Caporalul ªtefan Daniel Tru-
þã, de 32 de ani, angajat la o uni-
tate militarã din Craiova, a fost
reþinut pe 3 martie a.c., în urma
unui incident cumplit, fãcut pu-
blic de procurorii militari ai Par-
chetului Militar de pe lângã Tri-
bunalul Militar Timiºoara, în a
cãrui razã de competenþã terito-
rialã se aflã ºi Craiova. Reamin-
tim cã, anchetatorii au anunþat
atunci, punerea în miºcare a ac-
þiunii penale ºi reþinerea pentru 24
de ore a inculpatului ªtefan Da-
niel Truþã (caporal – angajat într-
o unitate militarã din Craiova),
sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de omor calificat. În referatul
cu propunere de arestare preven-
tivã, procurorii au reþinut urmã-
toarea situaþie de fapt: „La data
de 24 februarie 2017, pe fondul
unui conflict între inculpat ºi con-
cubina sa, acesta a stropit cu al-
cool sanitar victima, apoi, cu

Efective de poliþie rutierã din
cadrul Biroului Drumuri Naþiona-
le, Biroul Rutier Craiova ºi forma-
þiunile rutiere din cadrul poliþiilor

Caporalul care ºi-a incendiat concubinaCaporalul care ºi-a incendiat concubinaCaporalul care ºi-a incendiat concubinaCaporalul care ºi-a incendiat concubinaCaporalul care ºi-a incendiat concubina
la judecatã în stare de arestla judecatã în stare de arestla judecatã în stare de arestla judecatã în stare de arestla judecatã în stare de arest

Caporalul craiovean în vârstã de 32 de
ani, angajat la o unitate militarã din Craio-
va, ajuns dupã gratii pentru cã, pe fondul
consumului de alcool ºi al geloziei, în ziua
de Dragobete, a turnat alcool sanitar pe
concubina sa ºi i-a dat foc, a fost trimis în
judecatã. Dosarul în care bãrbatul va fi ju-
decat pentru omor calificat s-a înregistrat

la Tribunalul Militar Timiºoara, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, magistraþii respingân-
du-i solicitarea de a fi plasat în arest la do-
miciliu ºi prelungindu-i arestarea preven-
tivã cu încã 30 de zile. Militarul craiovean
a fost reþinut pe 3 martie a.c., în ziua în care
femeia pe care o incendiase, în vârstã de
54 de ani, a murit în spital.

ajutorul unui spray ºi a unei bri-
chete, i-a dat foc. Victima a su-
ferit o serie de leziuni, prezentân-
du-se împreunã cu agresorul la
Spitalul Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a fost internatã, iar
astãzi (n.r. – vineri, 3 martie)
aceasta a decedat. Din constatã-
rile medicale preliminare din data
de 24 februarie 2017 a reieºit cã
victima a prezentat leziuni ce s-
au produs prin acþiunea flãcãrii
ºi i-au pus în primejdie viaþa”.

I-a dat foc… de Dragobete
Mai exact, precizau procurorii

militari, în ziua de Dragobete, pe
24 februarie a.c., ªtefan Daniel
Truþã, de 32 de ani, din Craiova,
dupã ce a plecat de la serviciu s-a
îmbãtat, iar când a ajuns acasã a
început sã se certe cu concubina
sa, Mihaela Gabriela, în vârstã de
54 de ani. Bãrbatul era foarte ge-
los, acesta fiind de obicei motivul

certurilor dintre cei doi. Cearta a
degenerat, iar la un moment dat
bãrbatul a pus mâna pe o sticlã
cu spirt, a turnat-o peste femeie
ºi i-a dat foc. Speriat ºi el proba-
bil de asemenea cruzime, fãrã sã
solicite ambulanþa, a dus-o el pe
femeie la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Aici, medicii
au internat-o la Secþia de Aneste-
zie ºi Terapie Intensivã, consta-
tând cã avea arsuri grave pe apro-
ximativ 35% din suprafaþa corpu-
lui. A primit tratament, fiind þinu-
tã sub supraveghere, însã, din
nefericire, dupã mai bine de o sãp-
tãmânã de chinuri, vineri, 3 mar-
tie a.c., s-a stins. Victima a fost,
totuºi, conºtientã câteva zile, ast-
fel cã le-a putut povesti ancheta-
torilor ce se petrecuse. Caporalul
a ajuns, pe 3 martie, în arestul IPJ
Dolj, în baza ordonanþei de reþi-
nere pentru 24 de ore, iar sâmbã-
tã, 4 martie a.c., a fost dus la Ti-

miºoara, fiind prezentat Tribuna-
lului Militar Timiºoara cu propu-
nere de arestare preventivã, pro-
punere care a fost admisã de in-
stanþã ºi a rãmas definitivã câteva
zile mai târziu, când craioveanu-
lui i s-a respins contestaþia.
A cerut sã fie plasat în arest

la domiciliu
Procurorii militari au finalizat

cercetãrile ºi, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, au dispus trimiterea în
judecatã a caporalului ªtefan Da-
niel Truþã pentru comiterea in-
fracþiunii de omor calificat. Do-
sarul s-a înregistrat ºi va fi jude-
cat la Tribunalul Militar Timiºoa-
ra, instanþa menþinând ºi aresta-
rea preventivã a inculpatului:
„constatã legalitatea ºi temeini-
cia mãsurii arestãrii preventive
dispusã faþã de inculpatul capo-

ral Truþã ªtefan Daniel, trimis în
judecatã prin Rechizitoriul Par-
chetului de pe lângã Militar Ti-
miºoara din 24.04.2017, în Do-
sarul nr. 43/P/2017, pentru in-
fracþiunea de Omor calificat, pre-
vãzutã de art. 189 alin.1 lit. h Cod
penal. Menþine arestarea preven-
tivã a inculpatului caporal Truþã
ªtefan Daniel pentru o perioadã
de 30 zile, începând cu data de
03.05.2017 ºi pânã la data de
01.06.2017 inclusiv. Respinge so-
licitarea inculpatului ºi a apãrã-
torului ales de înlocuire a mãsu-
rii arestãrii preventive cu arestul
la domiciliu. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi, 28.04.2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Dosarul urmeazã sã fie
analizat în camera preliminarã.

Sute de ºoferi sancþionaþi de poliþiºti
în minivacanþa de 1 Mai

Poliþiºtii rutieri doljeni au continuat acþiunile pe linia
prevenirii ºi combaterii evenimentelor rutiere, în aceste
zile, raziile având drept scop ºi asigurarea fluidizãrii
traficului pe rutele importante ºi cele mai circulate din
judeþul Dolj, având în vedere cã a fost minivacanþa de
1 Mai. Sute de conducãtori auto au fost „traºi pe dreapta”
ºi verificaþi, iar pentru abaterile constatate în douã zile,
respectiv sâmbãtã ºi duminicã, poliþiºtii au aplicat 308
amenzi, în valoare de peste 91.000 lei, dar au întocmit
ºi dosare penale, în plus, fiind reþinute în vederea sus-
pendãrii 17 permise de conducere.

municipale ºi orãºeneºti din Dolj au
desfãºurat razii de amploare, sâm-
bãtã ºi duminicã, pentre preveni-
rea accientelor produse pe fondul

nerespectãrii regimului legal de vi-
tezã ºi conducerii sub influenþa
bãuturilor alcoolice. În plus, oame-
nii legii au avut în vedere ºi verifi-
carea legalitãþii activitãþii de trans-
port rutier de mãrfuri ºi persoane.
„Ca urmare a abaterilor consta-
tate pe parcursul activitãþilor de-
rulate, poliþiºtii au întocmit mai
multe dosare de cercetare penalã,
dintre care douã pentru conducere
sub influenþa bãuturilor alcooli-
ce, patru pentru conducere cu per-
mis suspendat ºi alte patru pentru
conducerea unui autoturism neîn-
matriculat. De asemenea, au fost
aplicate 308 sancþiuni contravenþi-
onale, valoarea amenzilor fiind de
peste 91.000 lei, dintre care 41 au
fost aplicate unor transporatori de
marfã, 28 amenzi unor persoane
care efectuau transport persoane,
dar ºi 71 amenzi pentru vitezã ºi 7
pentru alcool. Oamenii legii au
reþinut în vederea suspendãrii 17
permise de conducere, iar 9 certi-
ficate de înmatriculare au fost re-
trase”, ne-a declarat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Prins de douã ori bãut la volan
în aceeaºi zi

Pe parcursul acestor activitãþi,
în cursul zilei de duminicã, 30

aprilie a.c., un echipaj de poliþiºti
care acþiona pe strada Criºului
din municipiu l-a depistat pe Bog-
dan B., de 29 de ani, din Craio-
va, în timp ce conducea un au-
toturism, fiind sub influenþa al-
coolului. Poliþiºtii l-au testat cu
aparatul etilotest, rezultând o con-
centraþie de 0,89 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care
s-a întocmit dosar penal pe nu-
mele craioveanului. Numai cã, în
loc sã meargã acasã, bãrbatul ºi-
a continuat plimbarea, astfel cã a
fost prins din nou, de aceastã
datã pe strada Dr. Victor Papil-
lian, sub influenþa alcoolului,
având o concentraþie de 0,58 mg/
l alcool pur în aerul expirat ºi fãrã
a avea dreptul de a conduce ve-

hicule pe drumurile publice. ªi de
aceastã datã poliþiºtii i-au întoc-
mit dosar penal.

ªi tot duminicã, Dorin U., de
37 de ani, din comuna Bratovo-
ieºti, a fost depistat, pe strada Pre-
lungirea Bechetului, conducând
un autobuz (efectuând transport
rutier de persoane contra cost,
prin curse regulate pe un traseu
judeþean) sub influenþa alcoolu-
lui, având o concentraþie de 0,28
mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Conducãtorul auto a fost sanc-
þionat cu amendã în cuantum de
2.900 lei  ºi i-a fost suspendat
dreptul de a conduce vehicule pe
drumurile publice pentru 90
zile”, a mai precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu.
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Cea de a cincea lunã a anului a
picat, acum, la început de sãptã-
mânã. Craiova era ieri, parcã, in-
tratã în pauzã de masã pe tot par-
cursul zilei. Magazine închise, te-
rase ºi baruri cu plãcuþa mutatã pe
closed, transportul local vãduvit de
afluenþa miilor de elevi ºi studenþi
aflate în vacanþã au dat imaginea
unui oraº trecut în adormire. Ne-
am aºteptat ca, în parcul „Nicolae
Romanescu”, cea mai frumoasã
oazã de naturã din municipiu, sã
gãsim suflul pierdut de pe strãzi. Cu
greu, pe la amiazã, ieri, îºi fãceau
apariþia câteva familii. Cu precãde-
re tinerii cãsãtoriþi ºi urmaºii lor, sau
mai bine spus, unicii urmaºi, pen-
tru cã nu am vãzut prea multe cu-
pluri cu mai mult de un copil.
Comerþul te îmbie de la intra-
rea principalã

Ingenioasã ideea unui întreprin-
zãtor de a-ºi plasa rulota mobilã cu
îngheþatã la nici doi paºi de intra-
rea principalã în parcul „Nicolae
Romanescu”. Vânzare chiar fãcea
tânãra angajatã de aici. Este ºi
motivul pentru care, atât de mulþi
vizitatori ai parcului puteai fi zãriþi
cu o îngheþatã în mânã, pe o vre-
me destul de rece.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ca de fiecare datã, ziua de 1 Mai a adus, în
cel mai mare parc al Craiovei, multã lume. Ge-
neraþii diferite, cu precãdere tineri ºi, ce-i drept,
multe familii cu un singur copil; vânt rece de
primãvarã, artezianã pornitã în faþa Debarcade-
rului, fumul sporadic al mititeilor ºi îngheþatã
din belºug erau câteva dintre petele de culoare
ce formau un tablou, deja obiºnuit. Totuºi exis-
ta o anumitã schimbare. De profunzime. În dia-
logurile cu propriile odrasle, mãmicile încercau
sã le convingã cã, cele 90 de zile vor trece mult
mai repede decât altãdatã ºi cã, la revenirea în

þarã, promisiunea unei minivacanþe la mare va
fi respectatã. Aceeaºi durere sufleteascã în su-
fletele familiilor obligate la dezbinare, cauzatã
de lipsa locurilor de muncã, aceeaºi tristeþe în
ochii vârstnicilor, ce cu greu îºi mai revãd ne-
poþii, plecaþi pe te miri ce meleaguri ale lumii.
Soarele deloc darnic, vegetaþia ieºitã cu spor
dupã ploile recente, gânguritul sugarilor veniþi
pe-o lume încã neaºezatã în normalitate ºi, ca
sã fim optimiºti, ºansa unei noi renaºteri au
marcat, ieri, una dintre zilele încãrcate altãdatã
cu o simbolisticã aparte.
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Prima oprire, cu contact vizual
ferm, se fãcea la perimetrul spe-
cial amenajat pentru lebede. Came-
rele foto ale telefoanelor mobile erau
activate ºi fiecare, care mai de care
mai ingenios, îºi cãuta o poziþie
favorabilã pentru un selfie sau o
foto de grup, având în fundal gra-

þioasele pãsãri de apã. Mai cu sea-
mã cã, nuferii dãdeau ºi ei semne
cã pot fi un musafir de tainã în vii-
toarea fotografie.

Îmbrãcaþi în geci groase, prea
puþini cei cu haine de varã, trecã-
torii îºi urmau cursul, în liniºte,

spre mijlocul parcului. Odatã cu
ivirea în peisaj a Teatrului de Varã
apar ºi primele comentarii. „Dar,
de ce dragã nu se organizeazã, as-
tãzi, niºte spectacole, aici, cã tot
este teatrul gata fãcut?” îºi întreba
soþul o doamnã pensionarã. ªi, ce-
i drept, teatrul de aici aratã superb.
Copertina a fost înlocuitã în totali-
tate, dupã neajunsurile provocate
de intemperiile vremii. Probabil va
prinde viaþã mai la varã.
Cu bicicleta în aer liber

O altã iniþiativã comercialã care
a prins contur, la propriu, pe alei-
le parcului este închirierea de bi-
ciclete. Destul de mulþi au fost,
ieri, cei care pedalau pe acelaºi tip
de bicicletã. Privim spre intrarea
dinspre grupul statuar ecvestru ºi
vedem zeci de biciclete scoase la
împrumut. Preþul pentru o orã era
de 10 lei. Evident, între cei care

îºi mai aprind o þigarã, în timp ce
cred cã-ºi anuleazã efectele nico-
tinei mergând pe cãrãrile proas-
pãt oxigenate de aici ºi cei care,
urcând pe bicicletã, savureazã mai
toatã suprafaþa parcului, ne bucu-
rãm de ce-a de a doua categorie.

De-o parte ºi de alta a drumu-
rilor din interiorul parcului se ve-
dea iarba cositã. ªi, impresiile nu
rãmân doar la nivel vizual, ci un
miros minunat de fân tãiat proas-
pãt te transpunea într-un cadru
idilic. Concertul broscuþelor, pe
mãsurã ce ne apropiam de lacul
principal, a trezit curiozitatea
multor copiii, ce doreau sã vadã
de unde vine toatã „nebunia” asta
plãcutã urechilor.
„Debarcaderul” tot închis

Dacã altãdatã, de 1 Mai, resta-
urantul „Debarcader” era ca un
furnicar, cu cozi enervante la mici
ºi bere, cu baloane þinute de mâ-
nuþele micuþilor, cu muzicã de or-
chestrã ºi chiar cu bãrci lansate
la apã, ieri, nimic din toate aces-
tea nu se întâmplau. Un miros spe-
cific grãtarului se ridica în ime-
diata apropiere. Fosta cofetãrie,
amenajatã acum ºi cu un spaþiu
de consumaþie acoperit, începea
pe la orele prânzului sã devinã ar-
hiplinã. Micii se vindeau cu 2,50
lei bucata ºi, aºa cum o arãta o
scriere cu carioca pe o bucatã de
hârtie, proveneau de la un mare
retailer cash&carry.

La modã erau ºi cornetele cu
popcorn. Grupate pe dimensiu-
ne: mic, mediu, mare; trebuia sã
scoþi din buzunare 5, 7 sau 10
lei. Nu au lipsit nici porumbul
fiert ºi eternele seminþe de floa-
rea-soarelui. Desigur, cele produ-
se în Bulgaria ºi vândute pe me-
leagurile noastre.
Adevãrate drame de familie

Mergem încet în spatelor câ-
torva familii, ai cãror copii nu de-
pãºeau vârsta de debut în ºcoala
primarã. Fãrã sã vrem, o mani-
festare plinã de nervozitate a unu-
ia dintre micuþi ne atrage atenþia.
„De data aceasta voi sta doar 90
de zile. ªi nu sunt chiar atâtea.
Sunt 86. Dar când o sã vin, o sã
mergem la mare. Þi-am promis.

ªi o sã vezi cã o sã mã þin de cu-
vânt” i se adresa o mãmicã celui
care alerga cu o triciletã ºi nu de-
pãºea înãlþimea ºoldurilor mamei
sale. Cu toate argumentele primi-
te, cel mic nu se lãsa înduplecat
ºi aºtepta un alt fel de rãspuns.
Dorea, cu siguranþã, ca mama lui
sã nu mai plece, iarãºi, de lângã
el. Astfel de dialoguri, în familii,
par sã fie din ce în ce mai dese.

Imaginea de altãdatã a Craio-
vei, când în parcul „Nicolae Ro-
manescu” se sãrbãtorea ziua de 1
Mai, unde nu mai putea arunca un
ac, a dispãrut. ªomajul a fãcut
ravagii în municipiu ºi, de altfel,
în toatã Oltenia. Obligaþi sã-ºi câº-
tige pâinea, oamenii s-au împrãº-
tiat prin lumea întreagã, lãsându-
ºi odraslele în grija bunicilor, cei
care mai au parte de o pensie ac-
ceptabilã ºi faþã de care afecþiuni-
le specifice vârstei încã nu ºi-au
spus cuvântul.
Castelul ferecat!

Ne apropiem de podul suspen-
dat. Aleile sunt largi ºi curate. La-
cul, din ce în ce mai liniºtit. Câte-
va raze de soare îºi fac loc prin
coronamentul arborilor. Biciclete,
trotinete, cãrucioare cu sugari fã-
cea parte din bloc-start, de fiecare
datã când adulþii ce-i însoþeau îºi
regãseau vechi amici ºi, preþ de
câteva clipe, depãnau amintiri.

Urcãm privirea spre scãrile ce
duc la Castelul fermecat. Este fe-
recat. ªi îl privim de la distanþã,
precum o piesã de muzeu. Pen-
tru cei mici chiar este, pânã ce îl
vor revedea deschis. ªi aici, al-
tãdatã, mesele din împrejurul sãu
erau ocupate. Micii ºi berile la
halbã dãdeau tonul zilei de 1 Mai,
iar muzica pleca din boxele mo-
derne aflate în contrast izbitor cu
„vechiul” castel.

Aºadar, o sãrbãtoare fãrã vla-
gã, cel puþin în parcul „Nicolae
Romanescu”, fie din cauza vre-
mii, fie a vremurilor!
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Vaccinarea s-a dovedit a fi una
dintre cele mai eficiente mãsuri de
prevenþie a unor boli infecþioase cu
un impact negativ major asupra
sãnãtãþii publice, spun specialiºtii.
De aceea, menþinerea unei acope-
riri vaccinale optimale ar trebui sã
fie o prioritate pentru toate sis-
temele de sãnãtate, în vederea
prevenirii reapariþiei unor epide-
mii de boli transmisibile, ce au
fost eliminate aproape în tota-
litate datoritã vaccinurilor.

În perioada 2012-2015, vac-
cinurile au prevenit peste 5
milioane de decese, pe glob.
Aceastã realizare se datoreazã
ºi progresului tehnologic din
ultimele douã decenii, care a
fãcut posibilã dezvoltarea de
noi tipuri de vaccinuri, cât ºi
îmbunãtãþirea programelor de
imunizare, în întreaga lume.

Epidemia de rujeolã,
provocatã de acoperirea

vaccinalã scãzutã
Dintre cele aproape 5.000 de

cazuri de rujeolã, confirmate de
cãtre Centrul Naþional de Supra-
veghere ºi Control al Bolilor Trans-
misibile, 96% au fost confirmate
la persoane nevaccinate.  2.64%
din cazuri au fost înregistrate la
persoane cãrora le-a fost adminis-

VVVVVaccinarea a accinarea a accinarea a accinarea a accinarea a redevenit o problemãredevenit o problemãredevenit o problemãredevenit o problemãredevenit o problemã
de sãnãtate publicãde sãnãtate publicãde sãnãtate publicãde sãnãtate publicãde sãnãtate publicã

Conform datelor înregistrate la AJOFM
Dolj, rata de ºomaj a scãzut, pe primul tri-
mestru al acestui an, de la 9,52%, în ianua-
rie, la 8,98%, în martie. Astfel, în prima lunã
a acestui an au fost întregistraþi 26.192 de
ºomeri (4.173 indemnizaþi), iar, în martie,
24.706 (3.742 în platã). „Noi aplicãm mã-
suri   prevãzute  de  legislaþia în vigoare, ce
vizeazã, pe de o parte, creºterea ºanselor de
ocupare a persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã, iar pe de alta, stimula-
rea  stimularea angajatorilor pentru înca-
drarea în muncã a ºomerilor. Creºterea
ºanselor de angajare a persoanelor aflate
în cãutarea unui loc de muncã se  realizea-
zã prin servicii specializate  oferite gratuit
unor anumite  categorii: servicii de infor-
mare, consiliere ºi orientare în carierã a per-
soanelor aflate în cãutarea unui loc de mun-
cã;  servicii gratuite de mediere  a muncii
în vederea plasãrii pe locurile de muncã va-
cante existente pe plan local ºi instruirea în
modalitãþi de cãutarea unui loc de muncã”,

Acoperirea vaccinalã tot mai redusã
împotriva principalelor boli transmisi-
bile reprezintã un semnal de alarmã
pentru autoritãþile sanitare. Iar specia-
liºtii asociazã, spre exemplu, epidemia

de rujeolã declanºatã în toamna anului
trecut – care a provocat 23 de decese
ºi peste 5.000 de îmbolnãviri - tocmai
cu scãderea dramaticã a numãrului de
copii vaccinaþi.

tratã doar prima dozã din vaccinul
RRO (rujeolã-rubeolã-oreion), în
timp ce numai 1% din cazuri au
fost raportate la persoane complet
vaccinate (au primit ambele doze).

De altfel, 18.19% din totalul
îmbolnãvirilor s-au petrecut la co-

pii sub 1 an, care sunt prea mici
pentru a fi vaccinaþi – administra-
rea primei doze de vaccin RRO se
face începând cu vârsta de 1 an.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
subliniazã importanþa vaccinãrii, atât
în scopul imunizãrii fiecãrei persoa-
ne care beneficiazã de vaccin, cât
ºi în scopul construirii unei bariere
de protecþie ºi pentru persoanele din
jurul celor vaccinate: copii mai mici
de vârstã care încã nu pot fi vacci-
naþi; colegi sau alþi copii care sunt

alergici la vaccin; bunici cu siste-
mul imunitar slãbit; în plus, cea mai
bunã metodã de a proteja adulþii în
vârstã împotriva pneumoniei este
prin vaccinarea copiilor pentru gri-
pã ºi infecþii cu pneumococ. Toto-
datã, prin scãderea ratei pneumo-

niei ºi a meningitei, vaccinul
ajutã ºi în reducerea utilizãrii
de antibiotice ºi, prin urmare,
limiteazã rãspândirea rezisten-
þei la antibiotice.

De asemenea, specialiºtii
atrag atenþia asupra importan-
þei respectãrii schemelor naþi-
onale de vaccinare pentru a
asigura cea mai bunã protec-
þie posibilã împotriva bolilor
prevenibile prin vaccinare. De
exemplu, unele dintre aceste
afecþiuni, aºa cum este tusea
convulsivã, sunt mai pericu-

loase dacã apar în primele luni de
viaþã, în timp ce altele, inclusiv ru-
jeola, tetanosul ºi difteria pot fi fa-
tale la orice vârstã. Prin urmare, în
cazul în care vaccinarea nu s-a fã-
cut la momentul recomandat, Or-
ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii evi-
denþiazã importanþa recuperãrii vac-
cinurilor neefectuate, pentru a ob-
þine protecþia împotriva unor boli
transmisibile prevenibile prin vac-
cinare, care pot avea consecinþe
grave ºi pot pune în pericol viaþa.

Vaccinarea a salvat
milioane de vieþi

Vaccinarea este cea mai eficientã
metodã de protejare faþã de aceste
boli, iar imunizarea în copilãrie re-
prezintã cel mai sigur start de drum
în viaþã. Administrarea vaccinuri-
lor a condus, de-a lungul timpului,
la scãderea incidenþei unui numãr
mare de boli care reprezentau o
ameninþare majorã pentru sãnãtate
în Regiunea Europeanã ºi la salva-
rea a milioane de vieþi.

Dacã luam ca exemplu cazul
difteriei, în 1960, datoritã intro-
ducerii vaccinãrii antidifterice în
þara noastrã, s-a înregistrat o scã-
dere foarte mare a incidenþei bo-
lii. Ultimele cinci cazuri de difte-
rie din România au fost înregis-
trate în 1989.

În ceea ce priveºte poliomieli-
ta, în România au existat mai mul-
te perioade endemice, însã, da-
toritã vaccinãrii, ultimul caz a
fost înregistrat în 1992, la un
copil care nu fusese niciodatã
vaccinat. Pe plan global, inciden-
þa poliomielitei a scãzut cu aproa-
pe 99% din 1988, de la aproxi-
mativ 350.000 de cazuri la doar
37 în 2016, potrivit Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii. În prezent,
în doar trei þãri din lume, Pakis-
tan, Afghanistan ºi Nigeria, se mai
înregistreazã poliomielitã, mai
aratã datele.

ªi variola se aflã pe lista boli-
lor care au fost eradicate prin vac-
cin, printr-o campanie globalã de
vaccinare ºi supraveghere, ulti-
mul caz fiind raportat în 1980.

RADU ILICEANU

Locuri de muncã vacante, în Dolj
Cel puþin declarativ, la nivelul judeþului Dolj se observã un trend

descrescãtor al ratei ºomajului,  pe primul trimestru al acestui an,
dar aici trebuie luate în calcul ºi activitãþile sezoniere (construcþii,
agriculturã, etc.), care sunt la debut. Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de  Muncã (AJOFM) Dolj are 1.700 de locuri de
muncã vacante, peste 800 de la „Ford”.

a precizat  Radu Virgil Calotã, director exe-
cutiv al AJOFM Dolj.

Facilitãþi pentru angajatori
AJOFM  Dolj are, în  atribuþii, sprijinirea

persoanelor aflate în cãutarea unui loc de
muncã,  prin acordarea unor facilitãþi. Ast-
fel, este vorba despre  prima  de activare
pentru ºomerii neindemnizaþi solicitatã de
peste 100 de persoane; 30% din valoarea

ºomajului  pentru ºomerii  care se încadrea-
zã  înaintea expierãrii periaodei de indemni-
zare – 100 de solicitãri;  acordarea primei de
încadrare a absolvenþilor de învãþãmânt  -
14 solicitãri; stimularea mobilitãþii forþei de
muncã prin acordarea de prime: pentru în-
cadrarea la o distanþã mai mare de 15  km
(primã  pentru decontarea transportului) –
opt solicitãri;  prima de mobilitate solicitatã
de trei persoane care ºi-au schimbat domi-
ciliul. De asemenea, angajatorii care înca-
dreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt,
primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pen-
tru fiecare absolvent încadrat, o  sumã de
900 de lei, indiferent de studiile acestora. „De
la începutul acestui an, avem solicitãri pen-

tru subvenþionarea a 49 de de locuri de
muncã nou create.  Angajatorii care în-
cadreazã  ºomeri în vârstã de peste 45
de ani, sau  care sunt  unici susþinãtori
de familii, primesc  lunar, pe 12 luni,
pentru  fiecare persianã angajatã din
aceste categorii,  900 de lei, cu obligati-
vitatea menþinerii raporturilor de muncã
pe 18 luni, iar, în acest sens, avem 270
de cereri. În acest moment, sunt, în to-
tal, peste 1.700 de locuri vacante în Dolj,
806 dintre acestea fiind la Ford”, a mai
spus Radu Calotã.

CRISTI PÃTRU
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Evenimentul va fi o excelentã
ocazie pentru a discuta cu repre-
zentanþi ai mediilor sindicale, pa-
tronale, asociative ºi politice de-
spre evoluþia pieþei muncii ºi de-
spre corelarea acesteia cu oferta
educaþionala dar ºi cu aºteptãrile
tinerilor.

“ªomajul, lipsa de corelare în-
tre formarea primitã ºi nevoile an-
gajatorilor sau evoluþia tehnologi-
cã reprezintã doar o parte din pro-
blematicile care îi afecteazã direct
pe tineri la nivel european din per-
spectiva viitorului lor profesional.
Ziua Tineretului din România este
momentul ideal pentru a discuta
despre tineri, conºtientiza proble-
mele cu care se confruntã aceas-
tã generaþie dar ºi identifica cele
mai bune soluþii. Studiul realizat
de cele trei fundaþii, înscris în ci-
clul de analize Agenda Progresis-
tã, a avut ca scop sã îi întrebe pe
tineri cum îºi percep viitorul pe
piaþa muncii ºi sã gãseascã îm-
preunã cu aceºtia elementele ºi
politicile publice care îi pot ajuta
pe viitor” a explicat europarla-
mentarul Victor Negrescu, mode-
ratorul evenimentului. În cadrul
conferinþei va fi prezentat noul
studiu privind perspectiva tineri-
lor asupra profesiilor viitorului -
realizat de cele trei fundaþii în ca-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

 Fundaþia Stânga Democraticã,
Fundaþia Europeanã de Studii Pro-
gresiste ºi Friedrich Ebert Stiftung
Romania vor organiza astãzi, ora
11.00,  conferinþa intitulatã “Un pas

înainte pentru generaþia mileniului -
 Profesiile Viitorului - o abordarea
naþionalã ºi europeanã”, care va
avea loc la Primãria Sectorului 1 din
Bucureºti.

Studiul “Un pas înainte pentru generaþia mileniului - Profesiile
Viitorului - o abordarea naþionala ºi europeanã” a cuprins un sondaj
de opinie la nivel naþional ºi o cercetare calitativã. Sondajul de opinie fost
realizat în perioada 9-23 ianuarie 2017, pe un eºantion reprezentativ pen-
tru populaþia adultã a României de 1.100 subiecþi, prin interviuri telefoni-
ce asistate de calculator (CATI).  Cercetarea calitativã a fost realizatã în
perioada 11-12 martie 2017 ºi a cuprins un numãr de patru discuþii de
grup (focus grupuri), realizate în Bucureºti. Subiecþii cercetãrii calitative
au fost specialiºti în tehnologia informaþiilor, studenþi la Politehnicã ºi
Ciberneticã, precum ºi utilizatori de internet (studii medii, 25-35 ani;
studii superioare, 25-35 ani).

drul ciclului de analize Agenda
Progresistã.

Europa, continental contrastelor
Europa este un continent al

contrastelor în ceea ce constã pia-
þa muncii. Cu toate cã are 3,9 mi-
lioane de tineri ºomeri sub 25 de
ani la nivel european, industria di-
gitalã europeanã reclamã absenþa
resurselor umane calificate ºi pro-
gnozeazã un deficit de aproape
800.000 de angajaþi cu competen-
þe digitale la nivel european pânã
în 2020. În acelaºi timp tipurile
de profesii au cunoscut o schim-
bare rapidã, noile tehnologii au
pãtruns în toate domeniile iar dis-
paritãþile în termeni de abilitãþi în
folosirea acestora au devenit ca-
racteristice pentru incapacitatea
sistemului educaþional clasic în a
genera competenþe solicitate de
aceastã nouã piaþã a muncii în
continuã miºcare. Lucrurile au
mers atât de departe încât se dis-
cutã din ce în ce mai mult despre
taxarea roboþilor sau despre ve-
nitul minim universal.

Cum cred tinerii cã ar trebui
susþinutã piaþa muncii
pentru a evita ºomajul ?

În mijlocului acestor dezbateri
a apãrut dorinþa de a studia pãreri-

le tinerilor – denumiþi generic Ge-
neraþia Mileniului - despre evoluþia
pieþii muncii. Cum cred tinerii cã
ar trebui susþinutã piaþa muncii
pentru a evita ºomajul? Care sunt
profesiile care îi atrag ºi cum cred
ei cã vor arãta locurile de muncã
ale viitorului? Mai mult chiar, cum
se pot corela aceste profesii vii-
toare cu oferta educaþionalã, ºi
care ar trebui sa fie rolul statelor
membre ºi al Uniunii Europene în
acest sens?. Despre “Profesiile
Viitorului” ne va vorbi Iulian Stã-
nescu, Socius – Centrul pentru
Cercetãri Aplicate. Vor avea inter-
venþii interesante : Florin Manole,
Deputat în Parlamentul României;
Cristian Videscu, Secretar de Stat,
Guvernul României; ªtefan Muºo-
iu, Deputat în Parlamentul Româ-
niei; Alina Andrei, Centrul de Ser-
vicii Comunitare Integrate pentru
Tneri, Primãria Capitalei; Radu
Comºa, Blocul Naþional Sindical;
Veronica ªtefan, Asociaþia Social

Doers; George Pãlãlãu, reprezen-
tant PES activists România Maria
Freitas, consilier de politici, Fun-
daþia Europeanã de Studii Progre-
siste ºi nu în ultimul rând. Victoria
Stoiciu, coordonator de proiecte,
Fundaþia Friedrich Ebert Stiftung

 Tehnologia informaþiei,
domeniul de activitate
cel mai cãutat pe piaþa muncii

Participanþii la studiu au indicat
profesiile, meseriile, ocupaþiile sau
domeniile de activitate care vor fi
cele mai cãutate, în viitor, pe piaþa
forþei de muncã din România. Pri-
ma opþiune este reprezentatã de
tehnologia informaþiei (IT), indica-
tã de peste o treime (35%) dintre
participanþii la studiu. Îngrijirea
sãnãtãþii se claseazã pe locul se-
cund cu 13% dintre opþiuni. Me-
seriile (muncitorii calificaþi) ocu-
pã poziþia a treia în ordinea opþiu-
nilor cu 11%, urmate de construcþii
cu 10%. Profesia de inginer ºi do-
meniul producþiei industriale se si-

tueazã pe locul 4 - cu 9%, urmate
de administrarea afacerilor ºi fi-
nanþe-bãnci, cu 5%. Alte domenii
ºi ocupaþii indicate de participanþii
la studiu au inclus: comerþ, vân-
zãri, marketing, publicitate, turism
(4%), agriculturã ºi industria ali-
mentarã (4%), învãþãmânt ºi cer-
cetare (3%), alte ocupaþii cu stu-
dii superioare în alte servicii (5%),
alte ocupaþii cu studii medii în alte
servicii (2%). În rândul tinerilor,
tehnologia informaþiei a fost indi-
catã într-o mãsurã ºi mai ridicatã,
respectiv de 40% dintre participan-
þii la studiu. În schimb, meseriile
coboarã de pe poziþia 3 pe poziþia

5, cu numai 7% din opþiuni.

Intervenþia umanã nu poate
fi înlocuitã de roboþi
sau de inteligenþã artificialã

Datele din cercetarea calitativã
arãtã cã motivaþiile principale în
alegerea rãspunsurilor privind lo-
curile de muncã ale viitorului in-
clud: existenþa unor asocieri sau
legãturi cu sectoare de activitate
percepute ca fiind legate de viitor,
cum ar fi tehnologia informaþiei;
ideea unor locuri de muncã pentru

care întotdeauna va exista cerere
ºi în care intervenþia umanã nu
poate fi înlocuitã de roboþi sau de
inteligenþã artificialã, cum ar fi în-
grijirea sãnãtãþii ºi meseriile; per-
cepþia privind locurile de muncã
bine plãtite în prezent, aºa cum
sunt cele din tehnologia informa-
þiei ºi sectorul financiar-bancar.
Circa 13% dintre români declarã cã
intenþioneazã sã plece în cãutarea
unui loc de muncã în afara þãrii.
Marea majoritate a acestora, repre-
zentând 11% din totalul populaþiei
adulte, doreºte sã plece într-un alt
stat membru al Uniunii Europene.
În rândul tinerilor, ponderea celor
care intenþioneazã sã plece în cãu-
tarea unui loc de muncã în afara
þãrii este de aproximativ un sfert,
Uniunea Europeanã fiind, de depar-
te, principala destinaþie.

18% dintre participanþii la studiu
au declarat cã au lucrat,
la un moment dat, în UE

Decizia în privinþa plecãrii este
influenþatã ºi de faptul cã 62% din-
tre subiecþi au experienþa directã
sau indirectã a strãinãtãþii. Aproa-
pe o cincime (18%) dintre partici-
panþii la studiu au declarat cã au
lucrat, la un moment dat, în Uniu-
nea Europeanã, iar ceva mai mult
de jumãtate (53%) cã au fost ca
turiºti în Uniunea Europeanã. În-
trebaþi unde ar sfãtui pe un tânãr
sã meargã pentru a avea cele mai
bune ºanse sã gãseascã un loc de
muncã de viitor, aproape trei pã-
trimi (74%) dintre subiecþi au rãs-
puns cã în România: 24% în Bu-
cureºti, 13% în Cluj, 34% în alt
oraº sau municipiu, 3% în mediul
rural. Peste un sfert dintre subiecþi
(26%) au indicat drept rãspuns altã
þarã decât România. Decizia de a
pleca sau de a nu pleca în cãuta-
rea unui loc de muncã în afara þã-
rii în Uniunea Europeanã e influ-
enþatã de o serie de motivaþii.
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La concursul desfãºurat în Chi-
ºinãu, au participat echipe de la cele
mai bune instituþii de învãþãmânt
superior din Craiova, Timiºoara,
Cluj-Napoca, Iaºi, Sibiu, Bucureºti,
Chiºinãu, care s-au confruntat pe
mai multe discipline, atât ºtiinþifice,
cât ºi sportive. Locul I, la „Drept
constituþional”, a fost obþinut de
craiovenii Marian Adi Rãzvan ºi
Sandu Lozan, pe aceeaºi treaptã a
podiumului fiind clasatã ºi echipa de

Ca urmare a prezentãrii planurilor de acþiuni de cãtre
candidaþi ºi desfãºurarea alegerilor, a avut loc o primã
ºedinþã a noului consiliul director, la care au fost stabi-
lite obiectivele Federaþiei pentru urmãtoarea perioadã.
Printre acestea se numãrã: consolidarea relaþiilor între
toate organizaþiile de basarabeni din România, iniþierea
de parteneriate cu ONG-uri din Republica Moldova; con-
solidarea relaþiilor Federaþiei cu partenerii instituþionali
din România ºi Republica Moldova; organizarea unor
vizite de lucru în oraºele în care au sediile asociaþiile
membre FAB; oferirea de suport în managementul  or-
ganizaþional asociaþiilor tinere ºi  facilitarea transferului
de experienþã între membrii ºi organizaþiile care þin de
Federaþie; iniþierea demersurilor necesare pentru desfã-
ºurarea Campaniei ”AdmiteRo” 2017 ºi organizarea Târ-
gului Universitãþilor din România la Chiºinãu, Bãlþi ºi

Succes important pentru proce-
sul educaþional craiovean. Un echi-
paj al Palatului Copiilor din Craio-

Joi, 4 mai, începând cu ora
9.00, Distribuþie Energie Oltenia
(fost CEZ Distribuþie), organizea-
zã la Facultatea de Inginerie Elec-
tricã Craiova, Aula AK1, sesiunea
de comunicãri “Energia electricã
în sectorul XII”. Vor participa ele-
vii claselor a XI –a ºi a XII-a din
liceele de profil energetic din regiu-
nea Olteniei ºi profesorii acestora;
cadrele universitare ale Facultãþii de

“Energia electricã în sectorul XII”
Inginerie Electricã Craiova ºi repre-
zentanþii managementului Distribu-
þie Oltenia. Tematica evenimentului
include producerea, transportul ºi
distribuþia energiei electrice, tendin-
þele în utilizarea acesteia ºi energia
verde. Cele mai bune lucrãri din cele
douã secþiuni vor fi premiate la sfâr-
ºitul evenimentului de cãtre Distri-
buþie Energie Oltenia.

MARGA BULUGEAN

VVVVVictorii la Orientare sportivã, obþinuteictorii la Orientare sportivã, obþinuteictorii la Orientare sportivã, obþinuteictorii la Orientare sportivã, obþinuteictorii la Orientare sportivã, obþinute
de echipele Palatului Copiilor din Craiovade echipele Palatului Copiilor din Craiovade echipele Palatului Copiilor din Craiovade echipele Palatului Copiilor din Craiovade echipele Palatului Copiilor din Craiova

La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Râmnicu –Vâlcea,
s-a desfãºurat etapa finalã a Campionatului ªcolar Naþional
de Orientare Sportivã. Echipa Palatului Copiilor din Craiova
a adus premii importante pentru mediul educaþional din
teritoriu, victorii care sunt foarte importante.

va a obþinut premii importante  la
etapa pe þarã a  Concursului Naþi-
onal de Orientare sportivã, susþi-

nut la  Rm. Vâlcea. Iulia Bãlãcea-
nu ºi Mircea Dragotã au ocupat
locul I la categoriile de vârstã afe-
rente – 14, respectiv 18 ani, iar
Angela Dragotã ºi Ionuþ Ciuicã
au ocupat locul al II-lea al podiu-
mului la 18, respectiv 16 ani.  „Pes-
te 200 de elevi din toatã þara au  fost
prezenþi  la acest concurs, iar tra-
seele au fost foarte dificile. Au fost
etape ºi de munte ºi de oraº, la Olã-
neºti, iar tehnica folositã de cãtre
competitori a fost diferitã. Au fost
trei zile de concurs cât se poate de
complicate. Este numai un  înce-
put ºi dorim sã mergem cât mai
departe, în toate competiþiile ºi sunt
convinsã cã vom mai aduce rezul-
tate”, a precizat prof. Simona
Creþan, antrenor al lotului prezent
la Vâlcea, care, de-a lungul anilor,
a câºtigat foarte multe premii în
disciplina pe care o coordoneazã,
la care se  adaugã ºi distincþii în
specialitatea în radio-orientare.

CRISTI PÃTRU

Facultatea de Drept a Universitãþii Facultatea de Drept a Universitãþii Facultatea de Drept a Universitãþii Facultatea de Drept a Universitãþii Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova pãstreazãdin Craiova pãstreazãdin Craiova pãstreazãdin Craiova pãstreazãdin Craiova pãstreazã
Cupa „Hexagonului” în CraiovaCupa „Hexagonului” în CraiovaCupa „Hexagonului” în CraiovaCupa „Hexagonului” în CraiovaCupa „Hexagonului” în Craiova

În perioada 26-29  aprilie, la Chiºinãu s-a desfãºurat
competiþia studenþeascã „Hexagonul Facultãþilor de
Drept”. Echipa Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova a  obþinut  premiul I ºi a pãstrat în Cetatea
Bãniei trofeul cãºtigat ºi anul trecut.

baschet feminin a Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova.
Locul al II-lea a fost ocupat de
Mona Daiana Ciuciulete ºi Flo-
rydana Constantin, la „Drept ci-
vil”; Valentina Neþoiu ºi Larisa
Drugã („Drept penal” ) ºi echipa
de tenis de  masã. La fotbal, a fost
obþinut locul al  IV-lea, iar la ºah
poziþia a VII-a. Cumulate, rezulta-
tele au condus la ocuparea locului
I. Mona Daiana  Ciuciulete, Flory-

dana Constantin ºi Valentina Neþoiu
au participat ºi anul trecut, iar Ma-
rian Adi Rãzvan, Sandu Lozan ºi
Larisa Drugã sunt debutanþi.„Feli-
citãri ºi mulþumiri studenþilor ºi ca-
drelor didactice care i-u îndrumat,
cu toþii fãcându-ne o mare bucurie.
Cred cã ediþia din acest an  a fost
una istoricã, fiind îmbinate bucu-
ria, emoþia, unitatea, ºi se poate
constitui ºi într-un nou început, la
care ne-am alãturat cu toþii „exago-
nului”, având ºi sprijinul Baroului
Dolj”, a precizat prof.univ.dr. Se-
vastian Cercel, decanul Facultãþii
de Drept a Universitãþii din Craio-
va. În anul 2018, competiþia se va
desfãºura la Sibiu.

CRISTI PÃTRU

FAB România ºi-a ales noul birou de conducere
Membrii Federaþiei Asociaþiilor de Basarabeni din România ºi-au desemnat, la finele sãptãmânii trecute,

la Bucureºti, noul birou de conducere a structurii de tineret. La Adunarea Generalã FAB au fost prezente
13 asociaþii de basarabeni din þarã. Din noul board fac parte: preºedinte FAB: Nicolae Cojocari, Grupul de
Iniþiativã a Tinerilor Basarabeni din Bacãu; vicepreºedinte FAB: Cristin Murafa, Asociaþia Tinerilor Români
din Afara Graniþelor, Iaºi; vicepreºedinte FAB: Cristina Clima, Asociaþia Grupul de Iniþiativã Basarabeanã
din Cluj-Napoca ºi secretar general: Liuba Eremia, Asociaþia studenþilor Basarabeni din Craiova

Cahul, în Republica Moldova, în aceastã varã ºi nu în
ultimul rând, scrierea ºi implementarea unor proiecte noi,
care sã contribuie la atingerea unui înalt nivel organiza-
þional  al Federaþiei ºi prezentarea acesteia drept o struc-
turã solidã care sã reprezinte studenþii ºi elevii basara-
beni veniþi la studii în România.

La alegerile noului birou de conducere al Federaþiei Aso-
ciaþiilor de Basarabeni din România au fost prezente ur-
mãtoarele ONG-uri: Asociaþia Studenþilor si Elevilor Ba-
sarabeni, ASEB Bucureºti Asociaþia Studenþilor ºi Elevi-
lor Basarabeni-Oradea (ASEB Oradea); Asociaþia Stu-
denþilor Basarabeni din Petroºani – ASBP; Asociaþia
Grupul de Iniþiativã Basarabeanã din Cluj-Napoca- GIB
Cluj; Asociaþia Tinerilor Români din Afara Graniþelor -
ATRAG Iaºi; Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Târgu
Jiu- ASB; Grupul de Iniþiativã a Tinerilor Basarabeni
din Bacãu- GITB; Asociaþia Studenþilor Basarabeni din
Craiova-ASBC;

Organizaþia Studenþilor Basarabeni din Constanþa- OSB;
Liga Studenþilor Basarabeni din Galaþi- LSBG; Asociaþia
Basarabenilor din Sibiu- ABS; Liga Studenþilor Basara-
beni din Ploieºti- LSBP ºi nu în ultimul rând, Grupul de
Iniþiativã a Românilor din Basarabia Suceava- GIRB.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La 17 aprilie 1947, Regele Mi-
hai I semna actul de naºtere al Or-
chestrei Filarmonicii „Oltenia”.
Muzica simfonicã rãsuna însã la
Craiova din 1904, când mai mulþi
prieteni muzicieni au dorit sã cân-
te pentru oamenii din oraº, sub
umbrela Societãþii Filarmonice
„Oltenia”, organizaþie neguverna-
mentalã culturalã. Devenitã insti-
tuþie de stat, Orchestrei craiovene
i-au fost recunoscute valoarea ºi
importanþa de rang naþional.

Situaþia familiei tradiþionale în
societatea româneascã a fost dez-
bãtutã intens în ultima perioadã, datã
fiind iniþiativa promovãrii ei prin
demersul „Coaliþiei pentru Familie”,
în vederea modificãrii prin referen-
dum a articolului 48 din Constituþia
României. Din dorinþa de a arãta
legal ºi întemeiat cã „familia se în-
temeiazã pe cãsãtoria liber consim-
þitã între un bãrbat ºi o femeie, pe
egalitatea acestora ºi pe dreptul ºi
îndatorirea pãrinþilor de a asigura
creºterea, educaþia ºi instruirea co-
piilor” (art. 48, alin. 1), Arhiepisco-
pia Craiovei, prin Sectorul cultural,
în parteneriat cu Facultatea de Te-

„Familia ºi provocãrile
ei actuale”, în dezbatere

la Craiova
O dezbatere pe o temã care a provocat multe controverse în
ultima vreme – chestiunea familiei: identitate tradiþionalã

versus alte tipuri de uniuni, în numele drepturilor omului ºi al
egalitãþii – are loc, zilele acestea, în cadrul Simpozionului Naþio-
nal „Familia ºi provocãrile ei actuale”, organizat de Arhiepiscopia
Craiovei. Acesta se va desfãºura în perioada 2-4 mai, la Centrul
de Restaurare, Conservare patrimoniu ºi Vizualizare al Facultã-
þii de Teologie craiovene, din strada Brestei nr. 24, ºi face parte

din demersul Bisericii oltene de a sprijini valorile familiei
tradiþionale. La dezbatere au fost invitaþi mai mulþi profesori de
pedagogie ºi teologie din întreaga þarã, juriºti, cercetãtori, care
vor pune în discuþie cele mai importante aspecte legate de rolul
ºi locul actual al familiei creºtine în societatea contemporanã.

Programul cuprinde ºi evenimente liturgice ºi editoriale.

ologie din Craiova, Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
ºi Asociaþia „Pãrinþi pentru copii –
Oltenia” organizeazã Simpozionul
Naþional „Familia ºi provocãrile
ei actuale”. Potrivit organizatorilor,
în cadrul evenimentului vor lua cu-
vântul membri ai „Coaliþiei pentru
familie”, juriºti, profesori de peda-
gogie ºi teologie.

Programul cuprinde ºi o serie de
evenimente liturgice ºi editoriale.
Astfel, astãzi, în intervalul 11.40-
12.30, are loc lansarea lucrãrii „E-
voluþia unor drepturi fundamenta-
le în contextul social actual” (Ed.
C.H. Beck, Bucureºti, 2017), au-

tori Anca Ioana Iancu ºi Gheorghe
Iancu. Mâine, 3 mai, de la ora 9.00,
se va desfãºura Sfânta ºi Dumne-
zeiasca Liturghie la Catedrala „Mai-
ca Precista” – Dudu din Craiova,
de praznicul Sfântului Cuvios Iro-
dion de la Lainici. Un alt eveniment
editorial este anunþat pentru joi, 4
mai, în intervalul 11.40-12.40: „Pa-
radigma creºtinã a unei Europe
unite. Educaþia religioasã: valen-
þe, exigenþe, finalitãþi” – coord. dr.
Lucian Dindiricã, editori: pr. conf.
Dr. Adrian Ivan, pr. conf. dr. Adri-
an Boldiºor, pr. lect. dr. Ioniþã Apos-
tolache (Ed. Mitropolia Olteniei, Ed.
Universitaria, Craiova, 2017).

Potrivit unui comunicat de pre-
sã, anul trecut peste 2.000 de mi-
sionari din Arhiepiscopia Craiovei
au sprijinit demersul „Coaliþiei
pentru Familie” prin strângerea de
semnãturi în vederea susþinerii va-
lorilor familiei tradiþionale. «Au
fost strânse peste 170.000 de
semnãturi pentru susþinerea fami-
liei tradiþionale. Întregul demers a

fost sprijinit intens de Asociaþia
„Pãrinþi pentru copii”, filiala Aso-
ciaþia Pãrinþi pentru Ora de Reli-
gie pentru judeþul Dolj, de Fun-
daþia „Cuvântul care zideºte”, de
protopopiatele din Arhiepiscopia
Craiovei, de Asociaþia „Vasiliada”,
de preoþii ºi profesorii de religie
din judeþele Dolj ºi Gorj», se mai
precizeazã în comunicat.

Zilele Muzicale Aniversare ale Filarmonicii
„Oltenia” (21-28 aprilie 2017), prilejuite de îm-
plinirea a 70 de ani de existenþã a instituþiei, s-
au încheiat vineri seara, cu un concert simfo-
nic de galã, avându-l la pupitrul dirijoral pe
Christopher Petrie (Marea Britanie), iar ca so-
list, pe violonistul craiovean Gabriel Niþã. Cu
acest prilej, reprezentanþi ai administraþiei
publice ºi ai unor instituþii de culturã au acor-

dat Filarmonicii „Oltenia” distincþii aniversa-
re, în semn de consideraþie pentru promovarea
muzicii clasice. La 17 aprilie 1947, Regele Mi-
hai I a promulgat Legea nr. 131, prin care a
luat fiinþã Orchestra Filarmonicii „Oltenia”, de
atunci ºi pânã în prezent aceasta desfãºurân-
du-ºi neîntrerupt activitatea ºi bucurând mii ºi
mii de melomani la Craiova, dar ºi în þarã ºi
peste hotare.

Diplomã de Onoare ºi
o plachetã aniversarã
din partea Consiliului

Judeþean Dolj
Festivitatea acordãrii

distincþiilor aniversare
prin care s-a marcat
împlinirea a 70 de ani de
la acest moment s-a des-
fãºurat chiar înaintea
începerii concertului
simfonic de vineri sea-
ra, oficiile fiind fãcute
de Dorin Mãciucã, ma-
nager interimar al Filar-
monicii „Oltenia”. În
mâinile domniei sale a
ajuns, mai întâi, o diplo-
mã din partea Ministe-
rului Culturii ºi Identi-
tãþii Naþionale, aceasta
fiind înmânatã de direc-
torul serviciului des-
centralizat în teritoriu –
Direcþia pentru Culturã
Dolj –, Horia Dulvac,
care a transmis mesa-
jul de felicitare pentru

extraordinara activitate din partea
ministrului Ioan Vulpescu.

O Diplomã de Onoare „pentru
excelenta ºi constanta promovare
a muzicii româneºti ºi universale,
a culturii oltene pe plan naþional ºi
internaþional” a fost conferitã Fi-
larmonicii „Oltenia” la împlinirea a
70 de ani de activitate din partea
Consiliului Judeþean Dolj ºi a pre-
ºedintelui Ion Prioteasa. Aceasta a
fost însoþitã de o plachetã aniver-
sarã „în semn de aleasã conside-

raþie pentru îndelunga ºi fructuoa-
sa activitate depusã, sub semnul
excelenþei, în slujba pãstrãrii ºi pro-
movãrii valorilor autentice ale cul-
turii naþionale ºi universale, de-a
lungul celor 70 de ani de existenþã
instituþionalã, precum ºi pentru
contribuþia deosebitã pe care o are
la educarea tinerelor talente”.

Apreciatã de municipalitate
„pentru merite de excepþie

în promovarea artei sunetelor
ºi a Craiovei”

Valoarea ºi importanþa Filarmo-
nicii „Oltenia” au fost recunoscute
ºi apreciate cu acest prilej, printr-o
Diplomã Aniversarã, ºi de Primãria
Craiova ºi Consiliul Local Munici-
pal, în subordinea cãreia instituþia
îºi desfãºoarã activitatea. Cel care
a înmânat-o „pentru merite de ex-
cepþie în promovarea artei sunete-
lor ºi a Craiovei ca important cen-
tru cultural în context naþional ºi
internaþional”, primarul interimar
Mihail Genoiu, s-a declarat emoþi-
onat de acest moment. „Este insti-
tuþia care ne-a reprezentat cu fai-
mã în þarã ºi peste hotare, care pro-
moveazã cultura, instituþia spre
care Primãria Craiova are mereu
uºile deschise”, a spus Mihail Ge-
noiu în faþa publicului meloman.

Diplome de Fidelitate,
în semn de recunoºtinþã

pentru marele public
Concertul simfonic de galã pre-

zentat dupã încheierea momentu-
lui festiv a fost unul îndelung

aplaudat, aducându-i în scenã pe
energicul dirijor britanic Christop-
her Petrie ºi pe solistul violonist cra-
iovean Gabriel Niþã, cu a sa origi-
nalã ºi emoþionantã interpretare a
binecunoscutului Concert nr. 2 în
Si minor „La Campanella” de Nic-
colo Paganini. Programul aniver-
sar a inclus Rapsodia românã de
Ciprian Porumbescu / Constantin
Bobescu ºi, în primã audiþie naþio-
nalã, Simfonia „Carpatica” de Cã-
lin Humã / Christopher Petrie.

Zilele Muzicale Aniversare au
fost prilej pentru Filarmonica „Ol-
tenia” sã îºi arate recunoºtinþa pen-

tru marele public, fãrã de care nu
ar fi existat cei 70 de ani de activi-
tate. Cãci în tot acest timp el a fost
unul dinte cele mai exacte barome-
tre ale evoluþiei artistice, în strânsa
relaþie cu el muzicienii ºi-au gãsit
motivaþia de a creea mai departe.
În cadrul unei festivitãþi restrânse,
aproape 40 de Diplome de Fidelita-
te au fost înmânate melomanilor
abonaþi în stagiunea 2016-2017,
«pentru promovarea muzicii clasi-
ce ºi participarea consecventã la
evenimentele artistice organizate de
Filarmonica „Oltenia” în cadrul Sta-
giunii Prieteniei 2016 / 2017».

Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”Distincþii aniversare pentru Filarmonica „Oltenia”
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Angela Merkel, cancelarul Germa-
niei, ºi Vladimir Putin, preºedintele
Rusiei, vor încerca, în cursul întreve-
derii de astãzi, sã relanseze relaþia
afectatã de disensiunile privind cri-
zele din Ucraina ºi Siria, liderul de la
Kremlin urmând sã primeascã infor-
maþii despre abordãrile Administraþiei
SUA. “La ultima întrevedere dintre
Angela Merkel ºi Vladimir Putin, Ba-
rack Obama încã era preºedinte al Sta-
telor Unite. Acum, cancelarul Germa-
niei ºi preºedintele Rusiei vor aduce
relaþia bilateralã dificilã în era preºe-
dintelui Donald Trump. Prima vizitã
efectuatã de Angela Merkel în Rusia
în ultimii doi ani pentru a-l vedea pe
Vladimir Putin oferã doar speranþe
minime privind detensionarea relaþii-
lor dintre Berlin ºi Moscova. Cei doi
lideri, care se vor întâlni marþi, au disensiuni pro-
funde pe diverse teme, începând cu rãzboiul din
Siria ºi violenþele din estul Ucrainei pânã la acuza-
þiile privind ingerinþele Kremlinului în Europa Oc-
cidentalã”, scrie Financial Times. Ambii lideri par
dornici sã relanseze contactele personale de lun-
gã duratã ºi probabil sã analizeze în profunzime
cât de mult alegerea lui Donald Trump în funcþia
de preºedinte al SUA ar putea modifica echilibrul
politic mondial. Ambele capitale au minimizat orice
sugestii cã ar putea apãrea progrese majore în so-
luþionarea conflictului ucrainean. “Nu pot fi foarte
optimist în legãturã cu progresele. Domnul Putin
va fi foarte încrezãtor în legãturã cu poziþia sa, iar
cancelarul o va menþine pe a ei”, a explicat Gernot
Erler, emisarul Guvernului de la Berlin pentru rela-
þia cu Rusia. Existã speranþe minime cã o eventua-

Fostul premier italian
Matteo Renzi, reales în fruntea
Partidului Democrat

Fostul premier italian
Matteo Renzi a fost reales sã
conducã Partidul Democrat
(centru-stânga) în urma
alegerilor primare din cadrul
formaþiunii de guvernãmânt.
Renzi a demisionat în luna
decembrie dupã ce italienii
dupã ce majoritatea cetãþenilor
italieni au respins, prin refe-
rendum, reformele constituþio-
nale propuse de premier.
Scopul modificãrilor propuse
era acela de reducere a atribu-
þiilor Senatului ºi de a reconfi-
gura raportului de puteri între
Guvernul central ºi autoritãþile
regionale. “Este o responsabili-
tate imensã. Mulþumesc din
suflet bãrbaþilor ºi femeilor
care cred în Italia”, a transmis
Renzi pe Twitter. “Aceasta nu
este a doua reprizã a unui
meci, este un nou meci. Este
începutul unei poveºti complet
noi”, a declarat Renzi în
momentul când ºi-a anunþat
victoria. Fostul premier a fost
prima oarã ales în fruntea
partidului în decembrie 2013,
câºtigând cu aproape 68% din
voturi. Câºtigãtorul alegerilor
primare de duminicã va
conduce partidul în timpul
alegerilor legislative programa-
te sã aibã loc în primãvara
anului urmãtor.

Operaþiune antiteroristã
la Londra: Poliþia britanicã
a reþinut trei femei

Trei tinere au fost reþinute în
legãturã cu operaþiuna antitero-
ristã desfãºuratã sãptãmâna
trecutã la Londra, în cursul
cãreia o suspectã a fost împuº-
catã de poliþie, au anunþat
autoritãþile britanice. Douã
tinere în vârstã de 18 ani ºi o
alta de 19 ani, au fost reþinute,
luni, fiind suspectate de pregãti-
rea ºi instigarea la comiterea de
acþiuni teroriste. Cele trei se aflã
în custodia poliþiei la o secþie
aflatã în apropierea capitalei
britanice. O femeie a fost
împuºcatã joi spre vineri
noaptea, în cursul unui raid al
poliþiei la o adresa din Wilesden,
în nord-vestul Londrei. Aceasta
a fost externatã din spital
duminicã, fiind apoi reþinutã
sub suspiciunea cã ar fi pregãtit
ºi instigat comiterea de acþiuni
teroriste. Alte ºase personae au
fost reþinute în legãturã cu
acest caz, iar un oficial de rang
înalt din cadrul Scotland Yard
a indicat cã un complot terorist
activ a fost dejucat în urma
acþiunii poliþiei. Printre cei
arestaþi se numãrã ºi un tânãr
de 21 de ani care anterior a
fost audiat de autoritãþile
britanice sub suspiciunea cã ar
fi încercat sã ajungã în Siria
pentru a se alãtura reþelei
teroriste Stat Islamic. Suspecþii
de terorism pot fi reþinuþi pentru
maxim 14 zile fãrã aprobare
judecãtoreascã.

Forþele nord-coreene vor efectua un
nou test nuclear “în orice moment ºi
în orice loc” decis de regimul de la Phe-
nian, a anunþat un oficial nord-core-
ean, care a mai avertizat cã regimul este
“pregãtit sã rãspundã la orice opþiune
aleasã de SUA”. “Mãsurile plãnuite de
DPRK pentru consolidarea forþelor nu-
cleare vor fi luate în mod consecutiv
ºi succesiv în orice moment ºi orice
loc decis de conducerea supremã a
þãrii”, a declarat un purtãtor de cuvânt
al Ministerului de Externe de la Phe-
nian, folosind numele oficial al statu-
lui stalinist, Republica Democraticã
Coreea. Regimul de la Phenian au efec-
tuat cinci teste nucleare în ultimii un-
sprezece ani ºi existã indicii solide cã
ar putea în curând dezvolta o rachetã
capabilã sã fie echipatã cu un focos
nuclear care sã ajungã pânã în Statele

Emmanuel Macron, candidatul
organizaþiei civice În Miºcare! (so-
cial-liberalã), ar urma sã câºtige
scrutinul prezidenþial din Franþa cu
61%, distanþându-se de Marine Le
Pen, candidatul formaþiunii populis-
te de extremã-dreapta Frontul Naþi-
onal, aratã un sondaj de opinie di-
fuzat ieri. Emmanuel Macron este
creditat cu 61% din voturi (+1%) în
turul doi al scrutinului prezidenþial,
în timp ce Marine Le Pen ar obþine
39% din voturi (-1%), potrivit unui
sondaj de opinie realizat de institu-
tele OpinonWay ºi ORPI la coman-
da Les Echos ºi Radio Classique.

Angela Merkel ºi Vladimir Putin vorAngela Merkel ºi Vladimir Putin vorAngela Merkel ºi Vladimir Putin vorAngela Merkel ºi Vladimir Putin vorAngela Merkel ºi Vladimir Putin vor, în ciuda, în ciuda, în ciuda, în ciuda, în ciuda
disensiunilordisensiunilordisensiunilordisensiunilordisensiunilor, relansarea relaþiilor bilaterale, relansarea relaþiilor bilaterale, relansarea relaþiilor bilaterale, relansarea relaþiilor bilaterale, relansarea relaþiilor bilaterale

lã reuniune în Formatul Normandia va conduce
rapid la soluþionarea conflictului separatist din
estul Ucrainei, soldat cu aproape 10.000 de morþi
în ultimii trei ani. “Menþinem atitudinea foarte cri-
ticã privind anexarea regiunii Crimeea ºi luptele
din estul Ucrainei. Dar vrem sã menþinem dialogul
cu Moscova. În acest sens, cancelarul continuã
discuþiile cu domnul Putin”, a explicat Erler. Stefan
Meister, analist la filiala germanã a Institutului Con-
siliul pentru Relaþii Externe, sugereazã cã Angela
Merkel ar putea sã îi recomande lui Vladimir Putin
sã fie mai flexibil în cazul conflictului din Ucraina,
avertizându-l cã o intensificare a atitudinii belige-
rante l-ar putea provoca pe Donald Trump sã reac-
þioneze “periculos”, poate chiar prin acþiuni supli-
mentare în Siria. La Moscova existã speculaþii cã
Vladimir Putin, care încã nu s-a întâlnit cu noul

preºedinte al SUA, ar fi interesat sã
obþinã opinia Angelei Merkel, care a
avut o întrevedere cu Donald Trump
la Washington în martie, iar ulterior a
gãzduit-o la Berlin pe Ivanka Trump,
fiica liderului american. “Vladimir Pu-
tin are nevoie sã îºi facã o primã im-
presie despre Donald Trump”, a co-
mentat publicaþia Nezavisimaia Gaze-
ta. Iniþial, Kremlinul spera sã aibã re-
laþii de prietenie cu Donald Trump,
care l-a lãudat pe Vladimir Putin în
campania electoralã, însã aºteptãrile
Moscovei s-au schimbat dupã de-
misia lui Michael Flynn, fostul con-
silier prezidenþial american pentru Si-
guranþã Naþionalã. “Kremlinul este
puþin derutat de ceea ce se întâmplã
în lume de când tipul descris de pre-
sã ca fiind o marionetã a Rusiei s-a

instalat la Casa Albã”, explicã Fiodor Lukianov,
preºedintele Institutului Consiliul pentru Politi-
cã Externã ºi de Apãrare. Potrivit oficialilor ger-
mani ºi ruºi, Angela Merkel ºi Vladmir Putin vor
discuta ºi despre relaþiile economice ºi în dome-
niul energiei, precum ºi despre viitorul summit
G20, programat în iulie la Hamburg. “Angela Mer-
kel va încerca sã îl convingã pe Vladimir Putin cã
Uniunea Europeanã este mai puternicã decât cre-
de el ºi cã este într-o poziþie mai bunã de a menþi-
ne un front unit în cazul sancþiunilor impuse Mos-
covei. Merkel ar putea indica o anumitã relansare
a sentimentelor pro-UE în Europa Occidentalã,
oferind ca exemplu eºecurile suferite de forþele
politice naþionaliste, critice la adresa UE, pe care
Kremlinul le-a susþinut frecvent”, subliniazã Fi-
nancial Times.

Alegeri Franþa: Emmanuel Macron se distanþeazã
de Marine Le Pen în preferinþele electorale

Sondajul de opinie a fost efectuat
în perioada 28-30 aprilie, pe un eºan-
tion reprezentativ de 1.517 persoa-
ne, informeazã cotidianul Le Figa-
ro. Macron a declarat cã Uniunea
Europeanã trebuie sã se reformeze
pentru a evita scenariul ieºirii Fran-
þei din Blocul comunitar, a declarat
Emmanuel Macron, candidat proeu-
ropean la preºedinþia Franþei, care
în turul doi de scrutin se confruntã
cu eurosceptica Marine Le Pen.
“Sunt proeuropean, în cursul aces-
tor alegeri am apãrat constant ideea
europeanã ºi politicile europene
pentru cã sunt de pãrere cã aceste

lucruri sunt extrem de importante
pentru poporul francez ºi pentru lo-
cul þãrii noastre în contextul globa-
lizãrii”, a declarat Macron pentru
postul britanic BBC. “Dar în acelaºi
timp trebuie sã ne confruntãm cu re-
alitatea, sã ne ascultãm oamenii ºi
sã înþelegem cã acum sunt extrem
de nervoºi ºi nerãbdãtori, iar dis-
funcþionalitatea Uniunii Europene
nu mai este sustenabilã”, a adãugat
politicianul francez care candideazã
din partea organizaþiei civice În Miº-
care! (social-liberalã). Reprezentan-
ta formaþiunii populiste Frontul Na-
þional, Marine Le Pen, a afiºat o ati-

tudine fãþiº euroscepticã în cursul
campaniei electorale ºi a promis cã
va convoca un referendum pe tema
apartenenþei Franþei la Uniunea Eu-
ropeanã, dupã modelul Brexit. “Aºa-
dar, consider cã mandatul meu va fi
în acelaºi timp momentul pentru re-
formarea în profunzime a Uniunii Eu-
ropene ºi a proiectului european”,
a declarat Macron, care a adãugat
cã ar fi o “trãdare” dacã ar lãsa UE
sã continue ca în prezent. “ªi nu
vreau sã fac asta. Pentru cã în ziua
urmãtoare vom avea Frexit sau vom
avea din nou Frontul Naþional”, a
concluzionat candidatul.

Coreea de Nord avertizeazã cã ar putea efectua un nou
test nucelar “în orice moment”

Unite. La mijlocul lunii aprilie, Institu-
tul SUA-Coreea din cadrul Universi-
tãþii Johns Hopkins a anunþat cã regi-
mul nord-coreean se pregãteºte sã
efectueze un nou test nuclear la baza
de la Punggye-ri, dupã ce analiza mai
multor imagini din satelit a indicat o
intensificare a activitãþii în incinta po-
ligonului de teste nucleare. Un nou
test nuclear ar putea atrage riposta mi-
litarã a Administraþiei Donald Trump,
un atac american asupra Coreei de
Nord riscã sã genereze replici în Core-
ea de Sud ºi în Japonia, generând un
conflict regional de amploare. Referin-
du-se la testele balistice ºi nucleare ºi
la ameninþãrile regimului stalinist din
Coreea de Nord, condus de Kim Jong-
Un, preºedintele american Donald
Trump a sugerat anterior o acþiune mi-
litarã unilateralã a Statelor Unite.
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Spre necunoscut

Se difuzeazã la HBO, ora  22:50

Mark Strong îl interpreteazã
pe Cãpitanul William D.
Stanaforth care se aflã într-
o expediþie solitarã pe Mar-
te în tentativa de a pune
bazele unei colonii umane
pe planeta roºie. William
este conºtient de faptul cã
el nu se va mai întoarce pe
Pãmânt...

Clubul de noapte 2:
Ultima ofertã

Se difuzeazã la Pro Tv,

ora  20:00

Sequel al clasicului Road
House, “Road House 2” ne
introduce în aceeaºi acþiune
ameþitoare ca ºi originalul,
locul lui Patrick Swayze
fiind ocupat de Jonathan
Schaech...

Mary ºi Rhoda

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:45

Mary ºi Rhoda, prietene din
"The Mary Tyler Moore
Show" se reîntalnesc ºi aflã
cã Rhoda are o fiicã pe
nume Meredith, iar Mary
are o fiicã pe care o chea-
mã Rose.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmarþi, 2 mai - max: 24°C - min: 12°C

$
1 EURO ...........................4,5333 ............. 45333
1 lirã sterlinã................................5,3604....................53604

1 dolar SUA.......................4,1453........41453
1 g AUR (preþ în lei)........168,8079.....1688079

Cursul pieþei valutare din 2 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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MARÞI - 2 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Vorbeºte corect!
12:15 Festivalul Lucreþia

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

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Eu, consumatorul (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:55 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Câºtigã România! (R)
08:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Eurovision 2017
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Firele iubirii
2006, Germania, Austria,

Dramã, Romantic, Dragoste
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

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

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

(R)

TVR 2

07:55 Labirintul: Încercãrile
focului

10:05 Pe platourile de filmare
10:30 Al 41-lea preºedinte
12:15 X-Men: Apocalypse
14:35 Alergând ca apucaþii
16:35 Cu cele mai bune intenþii
18:20 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
20:00 Umbre
20:50 Black Mass: Afaceri

murdare
22:50 Spre necunoscut
00:20 Strada Cloverfield 10
02:05 Whitney
03:35 Cãpitanul America:

Rãzboi civil

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Clubul de noapte 2: Ultima

oferta
2006, SUA, Acþiune, Dramã
21:45 Fotbal UCL: Real Madrid

– Atletico Madrid
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
02:00 Ai noºtri (R)
2017, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Nopþi albe în Seattle (R)
14:00 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat (R)
16:30 La bloc
18:45 Mary si Rhoda
20:30 Eu cu sora mea mai micã
23:15 Camarazii
01:15 Eu cu sora mea mai micã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:15 Mary ºi Rhoda (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Chefi la cuþite

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Dragoste la prima vedere

2013, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Bravo, ai stil!

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Acþiunea Zuzuc (R)

1983, România, Dramã

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Sãnãtate cu stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Un surâs în plinã varã

1963, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Joe cel frumos

2000, SUA, Marea Britanie,

Comedie, Dramã

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Intreabã praful (R)

2006, SUA, Dramã

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

05:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat, ep. 2 (EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT, “Bãtaie

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV)
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERÃ)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
LIDL ROMANIA SCS, titular

al proiectul DESFIINÞARE CON-
STRUCÞII EXISTENTE, ORGA-
NIZARE DE ªANTIER, anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în CRA-
IOVA, str. BRESTEI, nr. 185. 1.
Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare (în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data 07.05.2017.

ANUNÞ. În conformitate cu
prevederile art. 1 alin. 1 din Regu-
lamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri pu-
blice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotãrârea de Guvern
nr.1027/2014, CENTRUL JUDE-
ÞEAN PENTRU PROTECÞIA NA-
TURII, TURISM ªI DEZVOLTARE
RURALÃ DURABILÃ DOLJ orga-
nizeazã la sediuldin strada Jietu-
lui nr. 19, concurs în data de

Anunþul tãu!
25.05.2017, ora 10,00 (proba scri-
sã), pentru ocuparea a doua
posturi vacante de execuþie în re-
gim contractual pe perioadã ne-
determinatã de referent grad pro-
fesional IA. Concursul pentru
ocuparea posturilor vacante va
consta în parcurgerea etapelor
succesive, dupã cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; -
proba scrisã, din bibliografie –
25.05.2017, ora 10,00; - data ºi ora
susþinerii probei de interviu se
afiºeazã odatã cu rezultatele pro-
bei scrise. In vederea participãrii
la concurs, candidatii trebuie sã
îndeplineasca condiþiile generale
prevãzute de art. 3 din Hotarãrea
nr. 286/2011 si totodatã urmãtoa-
rele condiþii specifice, astfel: Con-
diþii specifice Referent  IA– 2
posturi: - studii medii absolvite
cu diplomã de bacalaureat; - ve-
chime în muncã minim 3 ani; -
permis de conducere categoria B
cu vechime de minim 2 ani. Do-
sarele de înscriere la concurs se
vor depune pânã pe data de
18.05.2017 ora 16.00, la registra-
tura Centrului Judeþean pentru
Protecþia Naturii, Turism ºi Dez-
voltare Ruralã Durabilã Dolj, stra-
da Jieþului, nr.19, Craiova. Datele
de contact ale persoanei care
asigurã secretariatul comisiei de
concurs: ªovãilã Adina – telefon:
0351/421028. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine de la Centrul
Judeþean pentru Protecþia Natu-
rii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Du-
rabilã Dolj, din strada Jieþului nr.
19, telefon: 0351/421.028.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Caut persoanã com-
panie bãtrân serviciu
super lejer. Telefon:
0740/788.345.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj ºi îngrijesc
bãtrâni. Telefon: 0767/
323.621.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã în
2007 + GPL omologat.
Preþ 2200 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
355.375.

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

Cumpãr butelie ara-
gaz. Telefon: 0785/
688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND familii de al-
bine. Telefon: 0784/
450.290.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou- 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

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

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartement 2
camere semideco-
mandate - etaj 2, zona
Billa. Telefon: 0769/
688.736.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

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

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie,
Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american. Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava  nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 2 mai 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor
auto 200 lei. Telefon:
0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotinetã
nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã
îmbunãtãþitã, Braz-
dã, etaj 3, cu apar-
tament decoman-
dat Brazdã, G7,
etaj  1-3.  Exclus
agenþ i i .  Telefon:
0722/ 646.769.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie de
student eliberatã de
Facultatea de Horticul-
turã Craiova pe numele
Ivaºcu Florentina Ale-
xandra. Se declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie
UCIMR pe numele
Bãdescu Maria. Se
declarã nulã.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre noi,
îndurerându-mã,
bunul meu prieten
Alecu (Alexandru
Racu). A plecat sã le
spunã maestrului
Bârcã ºi lui Radu
Goncearov ce a mai
fost prin Craiova. O
lacrimã pentru el þi
odihneascã-se în
pace! Gabriel Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Penultimul act al Ligii Campionilor de-
buteazã, în aceastã searã, pe “Santiago Ber-
nabeu”, cu un meci între rivalele madrilene
Real ºi Atletico.

Duelul formaþiilor din capitala Spaniei va
fi o reeditare a finalei ediþiei precedente, cât
ºi a celei din 2014! În ambele ocazii, Realul
ºi-a adjudecat trofeul, ºi de fiecare datã din-
colo de timpul regulamentar. Mai întâi, pe
Da Luz din Lisabona, a fost 1-1 ºi 4-1 dupã
prelungiri, acolo unde “albii” ajunseserã gra-
þie unui gol reuºit de Sergio Ramos tocmai
în minutul 90+3. Tot 1-1 avea sã sã încheie
ºi disputa de anul trecut, gãzduitã de “Giu-
seppe Meazza” din Milano, numai cã de

Madridul stã sã ia focMadridul stã sã ia focMadridul stã sã ia focMadridul stã sã ia focMadridul stã sã ia foc
Real – Atletico, astãzi, ora 21:45, în direct la PRO TV ºi Dolce Sport 1

Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).
În cealaltã semifinalã: AS Monaco – Juventus

(mâine, 21:45 – PRO TV, Dolce Sport 1).

Echipe probabile

Real: Navas – Carvajal, Ra-
mos, Varane, Marcelo – Kroos,
Casemiro, Modric – Isco, Ben-
zema, Ronaldo. Absenþi: Bale,
Pepe.

Antrenor: Zinedine Zidane.

Atletico: Oblak – Hernandez,
Godín, Savic, Filipe Luís – Saul,
Koke, Gabi, Carrasco – Griezmann,
Gameiro. Absenþi: Juanfran, Gime-
nez, Fernandez. Incert: Vrsaljko.

Antrenor: Diego Simeone.

aceastã datã Ronaldo ºi compania aveau sã
treacã de Griezmann ºi ai sãi la lovituri de
departajare, 5-3. Între aceste finale, Realul
avea sã mai triumfe o datã în compania lui
Atletico, în sferturile de finalã ale ediþiei 2014/
15. A fost 1-0 la general, iar cel care a de-
cis aceastã “dublã” a fost “Chicharito” Her-
nandez, mexicanul înscriind în minutul 88
al manºei retur, programate pe “Berna-
beu”. ªi nu-i totul! Statistica mai consem-
neazã o ciocnire la nivel continental, tre-
cutã de asemenea în contul Realului. Se
întâmpla acum aproape ºase decenii, în se-
mifinalele ediþiei 1958/59 a Cupei Campio-
nilor Europeni. În turul susþinut “acasã”,

Real bãtea cu 2-1,
pentru a pierde apoi
cu 0-1, însã cum
atunci nu se conta-
bilizau golurile mai
multe înscrise în
deplasare, partida a
avut nevoie de-o
rejucare, câºtigatã
de “los blancos”, la
Zaragoza, cu un
nou 2-1.

Dacã punem pe tapet ºi directele aces-
tui sezon din La Liga, unde Real este lider,
la egalitate de puncte cu Barcelona (ma-
drilenii au ºi un joc mai puþin), iar Atletico
e pe trei, la 10 lungimi distanþã, trupa lui
Zidane a câºtigat cu 3-0 în turul de pe
“Calderon” (hat-trick Ronaldo), dupã care
a fost 1-1 pe “Bernabeu”, în 8 aprilie (Pepe
52 / Griezmann 85).

În weekend, Realul a trecut greu, “aca-

sã”, de Valencia, 2-1, cu un gol al lui Mar-
celo în minutul 84, pe când bãieþii lui Si-
meone au dat recital în Insulele Canare,
5-0 cu Las Palmas.

În faza anterioarã a competiþiei, gaz-
dele jocului de azi au eliminat-o pe Bay-
ern Munchen (2-1 deplasare, ºi 4-2 aca-
sã, dupã prelungiri), iar Atletico i-a barat
drumul surprizei Leicester City (1-0 a. ºi
1-1 d.).

Handbalistele de la SCM
Craiova s-au impus cu 31-20
(16-14), duminicã, în depla-

Craiovencele încheie campionatul cu o victorie la scor
Cristina Zamfir ºi-a adjudecat titlul de golgheterã

Etapa a 26-a, ultima: HCM Rm. Vâlcea – SCM
Craiova 20-31, Unirea Slobozia – HC Zalãu 20-
31, Corona Braºov – CSM Bucureºti 20-36, CSM
Bistriþa – CSM Roman 27-23. Partida Mãgura
Cisnãdie – Dunãrea Brãila s-a jucat asearã, în
vreme ce “U” Cluj ºi Danubius Galaþi au stat.

Clasament
1. CSM Buc. 63 7. Vâlcea 28
2. Brãila* 46 8. Bistriþa 27
3. Zalãu 45 9. “U” Cluj 21
4. CRAIOVA 44 10. Cisnãdie* 21
5. Roman 34 11. Galaþi 14
6. Braºov 28 12. Slobozia 11
* - un joc mai puþin.

sare, în derby-ul oltenesc cu
HCM Râmnicu-Vâlcea, într-
un meci din cadrul ultimei

etape a Ligii Naþionale.
Autoare a ºase reuºite în
Zãvoi, Cristina Zamfir a
încheiat sezonul la cota 186,
cucerind titlul de golgheterã.

Echipa lui Bogdan Burcea
ºi Grigore Albici, care astfel
s-a revanºat cu vârf ºi
îndesat pentru eºecul din tur
(24-26), a arãtat astfel:
Stanciu, Dumanska, Paºca –
Nikolic (8 goluri), Zamfir
(6), Landre (5), Elisei (3),

Apipie (2), Burlachenko (2),
Ianaºi (2), Trifunovic (1),
Bãbeanu (1), Andrei (1),
Zaremba.

Pentru SCM urmeazã
confruntarea cu HC Zalãu, din
optimile de finalã ale Cupei
României. Jocul se va disputa
în urbea sãlãjeanã, într-o
singurã manºã, mâine, de la
ora 19.00, în direct pe
canalele Digi Sport ºi Dolce
Sport.

LIGA A IV-A
PLAY-OFF – Etapa a 3-a

Viitorul Cârcea – Metropolitan Iºalniþa 5-1, Tractorul Cetate
– Progresul Segarcea 4-0, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Danubius
Bechet 2-6.

Clasament
1. Cârcea 38 4. Bechet    26
2. Cetate 35 5. Iºalniþa    26
3. Segarcea 30 6. Ostroveni    15

PLAY-OUT – Etapa a 3-a
Dunãrea Calafat – Arena Bulls Preajba 10-0, Unirea Leamna

– Ajax Dobroteºti 1-0. ªtiinþa Malu Mare a stat.
Clasament

1. Calafat 18 4. Preajba    7
2. Leamna 16 5. Malu Mare    6
3. Dobroteºti 13
* Toate echipele au jucate câte douã meciuri.

DIGI SPORT 1
17:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bra-

ºov – Dacia Unirea Brãila.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Pra-

ga, în Cehia.
DIGI SPORT 3
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Ra-

bat, în Maroc.
DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

LIGA A V-ASERIA 1 – Etapa a 22-a: Victoria Periºor
– Voinþa Caraula 2-4, Viitorul Dobridor – Vic-
toria Pleniþa 3-4, Fulgerul Maglavit – Poia-
na Mare 1-7, Flacãra Moþãþei – Avântul Rast
3-0, Ciupercenii Vechi – Spicul Unirea 4-3,
Ciupercenii Noi – Avântul Giubega 3-0 (la
“masa verde”). Partida Recolta Cioroiaºi –
Galicea Mare nu s-a disputat, deoarece for-
maþia vizitatoare s-a retras din campionat.
Vânãtorul Desa a stat.

Clasament (primele 5): 1. Pleniþa 46
(19j), 2. Moþãþei 45p (19j), 3. Desa 42p
(19j), 4. Ciupercenii V. 31p (19j), 5. Poiana
M. 29p (19j).

SERIA 2 – Etapa a 22-a: Viitorul Giurgi-
þa – Seaca de Câmp 3-0, Progresul Bãileºti
– Mãceºu de Jos 1-4, Unirea Goicea – Glo-
ria Catane 3-1, Fulgerul Întorsura – Mãce-
ºu de Sus 1-2, Recolta Urzicuþa – ªtiinþa
Calopãr 2-2, Viitorul Afumaþi – Viitorul

Þuglui 5-1, Progresul Cerãt – Dunãrea Gi-
ghera 3-0, Triumf Bârca – Aktiv Padea 5-0.

Clasament (primele 5): 1. Catane 61p
(22j), 2. Mãceºu J. 51p (22j), 3. Mãceºu S.
46p (22j), 4. Afumaþi 43p (22j), 5. Þuglui
38p (22j).

SERIA 3 – Etapa a 17-a: AS Rojiºte –
Unirea Tâmbureºti 3-4, Fulgerul Mârºani
– Avântul Daneþi 2-2, Tricolor Dãbuleni –
Voinþa Puþuri 6-2, Victoria Cãlãraºi – Amã-
rãºtii de Jos 1-5, Inter Secui – Amãrãºtii de
Sus 3-0, Progresul Castranova – Avântul
Dobreºti 7-1.

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 39p
(17j), 2. Secui 37p (17j), 3. Castranova 37p
(17j), 4. Dãbuleni 33p (17j), 5. Amãrãºtii S.
29p (17j).

SERIA 4 – Etapa a 17-a: Flacãra Drãgo-
teºti – Luceafãrul Popânzãleºti 0-0, Viito-
rul Coºoveni – Torentul Secui 3-3, Viitorul
Ghindeni – ªtiinþa Celaru 2-7, Avântul Pie-
leºti – Viitorul II Cârcea 2-7, City Leu –
Energia Radomir 1-2. Partida Viitorul Teasc
– Progresul Mischii nu s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 45p
(17j), 2. Cârcea II 41p (17j), 3. Leu 38p (17j),
4. Radomir 37p (17j), 5. Mischii 28p (16j).

SERIA 5  - Etapa a 19-a: CS Sopot – Jiul
Bâlta 8-3, Jiul Breasta – Rapid Potmelþu 2-
5, Voinþa Raznic – AS Scãieºti 2-2. Partide-
le Voinþa Belcin – ªtiinþa Craiova, AS Gre-
ceºti – Betis Craiova ºi Vulturul Cernãteºti
– Viitorul Craiova nu s-au disputat. Valea
Fântânilor a stat.

Clasament (primele 5): 1. Potmelþu 32p
(16j), 2. Sopot 31p (15j), 3. Belcin 28p (14j),
4. Bâlta 26p (16j), 5. Scãieºti 24p (16j).

nalã: U-BT Cluj-Napoca – CSM CSU
Oradea / 21:00 – BASCHET (M) – Euro-
liga: Olympiakos Pireu – Anadolu Efes
Istanbul.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Real Madrid – Atletico Madrid / 4:30 –
HOCHEI NHL: Nashville Predators –
Saint Louis Blues.

EUROSPORT 1
11:45 – FOTBAL (F) – Campiona-

tul European sub 17 ani, în Cehia:
Cehia – Franþa / 15:00, 19:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Estoril, în Portu-
galia.

EUROSPORT 2
22:15 – FOTBAL PE PLAJÃ – Cupa

Mondialã, la Nassau, în Bahamas: Ta-
hiti – Polonia.

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-

lor: Real Madrid – Atletico Madrid.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 25-A
CS “U” CRAIOVA II – Sporting Roºiori 3-0 (Frãsineanu 3,

Gunie 35, Tãtulea 57), Flacãra Moreni – CSO FILIAªI 3-2 (Aca-
sandrei 2, Tocan / Cruºoveanu 41, Neacºu 80), CS Mioveni II –
FCSB II 2-2, ACS ªirineasa – FCM Alexandria 2-1, Concordia
Chiajna II – SCM Piteºti 2-4, Urban Titu – FC Aninoasa 0-1, FC
Voluntari II – CS Podari 3-0 (la “masa verde”), dupã ce formaþia
doljeanã s-a retras din campionat. Atletic Bradu a stat.

Clasament
1. Piteºti 62 8. Alexandria*    32
2. Moreni* 37 9. Roºiori*    32
3. Voluntari II* 37 10. FILIAªI*    31
4. Bradu* 35 11. Mioveni II*    31
5. Aninoasa 34 12. CRAIOVA II    30
6. FCSB II* 34 13. ªirineasa*    20
7. Chiajna II 33 14. Titu    17
* - un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TUR

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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1. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
2. FCSB 7 4 2 1 10-5 38
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR Cluj 8 3 2 3 8-10 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a VIII-a
Chiajna – CSMP Iaºi 0-0

ASA – Gaz Metan 0-0
Pandurii – FC Voluntari 1-3

Au marcat: Surugiu 82 / Cazan 34, Popadiuc 38, Cernat 67.
ACS Poli – FC Botoºani, astãzi, ora 17.30

7. CSMP Iaºi 8 4 4 0 8-2 31
8. Gaz Metan 8 2 4 2 8-7 30
9. Voluntari 8 3 3 2 10-9 27
10. Botoºani 7 2 3 2 9-6 25
11. ACS Poli 7 4 2 1 7-3 21
12. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
13. Chiajna 8 0 4 4 4-10 17
14. ASA 8 1 4 3 3-7 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Play-off – etapa a VIII-a
Viitorul – Astra 3-2

Au marcat: Morar 40, Þucudean 44, 77 / Niculae 12, Alves 90.
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-3
Au marcat: Ivan 30, 76, Zlatinski 44.

Dinamo – FCSB, astãzi, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Au marcat: Ivan 30, 76, Zlatinski 44.
CFR: T. Marc 5 – Tiago Lopes 5, Larie 5, Horj 5, Peteleu 6 – Gomelt 5,

Nascimento 5 (46 Dan Roman) 5 – Sorsa 4 (61 Antal) 6, Pãun 5, Deac (10
Juan Carlos) 5 – Omrani 6. Antrenor: Vasile Miriuþã.

Universitatea Craiova: Mingote 7 – Dumitraº 7, Barthe 7 (Robert Petre
46) 7, Screciu 7 – Dimitrov 7, Zlatinski 8, Bancu 8, Briceag 7 – Bãluþã 8 (83
Mãzãrache), Ivan 9, Jazvic 7 (75 Bârzan) 7. Antrenor: Gigi Mulþescu.

Arbitru: George Rãdulescu 7.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-3

Universitatea avea o revanºã
de luat faþã de CFR, dupã umi-
linþa din tur de la Piteºti ºi ºi-a
luat-o cu ºtaif, într-un stil de
echipã cu pretenþii. Dupã cea mai
slabã evoluþie din 2017, în se-
mifinala de Cupã cu Voluntariul,
pentru ªtiinþa a urmat, în Gruia,
cea mai bunã prestaþie a anului.
Mulþescu a trimis tot o formulã
cu 3 stoperi, ca ºi în meciul cu
Dinamo, dar l-a pierdut la ulti-
ma fazã a primei reprize pe Bart-
he, accidentat, aºa cã a trebuit
sã schimbe, din nou, sistemul pe
parcursul jocului. ªi Deac, cel
care prindea în tur un ºut rar,
cu care deschidea scorul, s-a
accidentat devreme, dupã ce ºi
Camora, Bud ºi Nouvier decla-
raserã forfait chiar înainte de
meci, aºa cã Miriuþã a avut ºi el
problemele sale. Dacã la acel 1-
4, ªtiinþa, care venea ºi dupã
sfertul de Cupã epuizant cu Di-
namo, a avut mare ghinion, iar
ardelenilor le-a intrat ºi ce n-au
intenþionat, de aceastã datã sco-
rul a reflectat ce s-a întâmplat
pe teren.

Universitatea a dictat ritmul
jocului, simþind seara mai slabã
a gazdelor ºi a reuºit cea mai cla-
rã victorie a sezonului, dupã cea
cu Voluntariul, din primul meci
al anului. Bãluþã a fãcut un meci
excelent, sporind regretele cã a
lipsit în semifinala Cupei. Ivan
ºi-a pãstrat banderola ºi acum a
fost decisiv: a deschis scorul cu
un ºut senzaþional, de la 20 de
metri, cu stângul, în plasa late-
ralã ºi l-a închis în repriza se-
cundã, dupã un assist al unui alt
jucãtor de 20 de ani, Robert Pe-

Alb-albaºtrii au reuºit cel mai bun meci al anului,
pe terenul CFR-ului, revanºându-se pentru eºecul

din tur, de la Piteºti

tre. Pânã la pauzã, avantajul alb-
albaºtrilor fusese dublat de un
contraatac formidabil, purtat de
Bancu, Ivan ºi Jazvic, iar Zla-
tinski a venit cu finalizarea idea-
lã, sub barã, marcând pentru a
doua etapã la rând, dupã reuºita
din prelungiri, cu Dinamo. Uni-
ca ocazie a gazdelor a venit în
repriza a doua, ratatã de Dan
Roman, dar ºi oltenii au mai iro-
sit alte douã ºanse de gol, prin
Mãzãrache ºi Jazvic. CFR a in-
vocat ºi un penalty, dar Briceag
n-a intenþionat sã stopeze min-
gea cu braþul, aºa cã arbitrajul
lui Rãdulescu a fost unul de pre-
ferat chiar ºi pentru un meci pe
teren propriu.

În mod ciudat, chiar dacã pre-
tinde cã nu face jocul FCSB, Uni-
versitatea a încurcat pe rând ri-
valele acesteia la titlu: Viitorul, Di-
namo ºi CFR Cluj. Alb-albaºtrii
sunt neînvinºi în deplasare în
play-off, aducând 8 puncte, fãrã
a primi vreun gol.

Jucãtorii îl vor pe Mulþescu,
dar antrenorul

a confirmat cã pleacã
Dupã meci, primii doi cãpitani

ai Universitãþii, Ivan ºi Bãluþã, au
declarat cã-ºi doresc ca Gigi
Mulþescu sã continue pe banca
ªtiinþei. În schimb, deºi nu a
declarat rãspicat cã va pãrãsi
echipa, Mulþescu a confirmat
despãrþirea, spunând cã este la
latitudinea lui Mihai Rotaru co-
municarea deciziei. La final, Alex
Bãluþã a spus: „Ne-am mobilizat
foarte bine, am fãcut ceea ce ne-
a spus nea Gigi. Am mai jucat
aºa ofensiv, dar ne-au lipsit go-

lurile. Ne dorim ca nea Gigi Mul-
þescu sã rãmânã lângã noi cât mai
mult timp, fiindcã i se datoreazã
ºi lui evoluþia de anul acesta”.

Andrei Ivan a adãugat: „Sunt
fericit cã astãzi am reuºit sã-mi
ajut echipa ºi am fãcut un meci
foarte bun. Am avut o ºedinþã îna-
inte de meci, am stabilit cã nu mai
avem nimic de pierdut ºi cã tre-
buie sã câºtigãm acest meci.
Domnul Mulþescu ne-a spus sã
fim uniþi ºi sã dãm totul pe teren.
Astãzi m-am simþit foarte bine ºi
sper sã fie tot aºa ºi în urmãtoa-
rele meciuri. Suntem Universita-
tea Craiova ºi jucãm cu oricine
la fel. Nu suntem cum au spus
cei de la Dinamo, cã stãm în anu-
mite poziþii”.

Gigi Mulþescu a spus: „Le-am
spus jucãtorilor cã avem ocazia
sã ne împãcãm cu noi. Cu toate
cã am avut doar 2 zile de pauzã,
ne-am refãcut mai bine. Am pre-
gãtit meciul foarte bine, am jucat
cu 3 fundaºi, am reuºit sã con-
struim niºte contraatacuri care
ne-au adus ºi goluri. Eu aº vrea
sã fie ºi mai bine, pentru cã am
greºit multe pase. Vrem sã pãs-
trãm un nivel ridicat de joc. E
bine cã am reuºit, dupã un meci

nereuºit, ºi dupã douã
zile, sã ne refacem dupã
meciul de Cupã, sã ne
reculegem mental ºi si-
gur cã a fost vorba ºi de
o revanºã Am fost foar-
te dezamãgit când su-
porterii mi-au strigat
demisia la meciul cu
Voluntariul. Nu vreau sã
spun acum dacã plec
sau nu, deºi eu rãspun-
sul l-am dat demult, dar
domnul Rotaru nu a vrut
sã-l facem public. Vreau
sã las ceva în urma mea
la Craiova, pe lângã jo-
curile bune pe care le-
am fãcut, sã promovez
ºi niºte jucãtori tineri”.

Vasile Miriuþã a vorbit
despre jucãtorii pe care
nu s-a putut baza ºi a

dat vina ºi pe dezamãgirea de a
nu ieºi din insolvenþã: „E o searã
tristã, au câºtigat pe merit ºi au
fost mai buni ca noi, trebuie sã
recunoaºtem. Din pãcate ne-au lip-
sit jucãtori, a trebuit sã-l schimb

ºi pe Deac repede. Sãptãmâna tre-
cutã am bãtut la Astra, poate pe
bãieþi îi apasã ºi faptul cã suntem
în insolvenþã ºi nu putem juca în
cupele europene. Nu e uºor sã-i
motivezi în aceste situaþii”
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