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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Angela Merkel –

Vladimir Putin,
douã cunoºtiinþe vechi!

Angela Merkel ºi Vladimir
Putin se cunosc, reciproc, ca
puþini alþi lideri politici eu-
ropeni. Fiecare cunoaºte lim-
ba celuilalt ºi longevitatea lor
în politicã i-a obligat la întâl-
niri, în mai multe rânduri.
Cu toate acestea relaþiilor lor
momentane sunt vizibil ten-
sionate. De la ultima sa de-
plasare, la Soci, în februarie
2007, când Vladimir Putin a
primit-o, prezentându-l pe
Conny, labradorul sãu negru,
despre care Angela Merkel a
povest i t  ulterior,  a  trecut
multã vreme ºi s-a perturbat
amiciþia lor politicã.

Doljean la puºcãrie
pentru tentativã
de viol

eveniment / 4 economie / 6Cum se recâºtigã
un partid?

Existã o nemulþumire aproa-
pe generalizatã faþã de politi-
cã. ªi, aºa cum e ºi firesc, faþã
de partide ºi de politicieni în
general. Nu doar la noi, ci
aproape peste tot în lume.
Ceea ce se întâmplã în SUA,
dupã cele o sutã de zile ale lui
Trump, e proba cea mai con-
cludentã. Un navigator în de-
rivã, pe o super-navã pe care
nimic nu-l recomanda. Despre
Coreea de Nord, nici nu mai
nevoie de adãugat ceva. Ca
sã-ºi depãºeascã limitele, o
dictaturã are nevoie de un de-
ment. ªi de o întreagã arma-
tã de supuºi, îngenuncheaþi
de fricã.
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- Asta e Popescule: oraºul
cu gunoaiele lui ºi politica cu
gunoaiele ei.

Se va lucra fãrã zile libere!

Fermierii doljeni,
aºteptaþi la sediile APIA

La 11 ani de la dezastru, Ras-
tu Vechi ºi Rastu Nou sunt
douã entitãþi care învaþã sã-ºi
trãiascã deopotrivã suferinþe-
le ºi bucuriile. Pe holul Primã-
riei, primarul Iulicã Siliºteanu
a agãþat instantanee surprinse
în sat, cu apa Dunãrii cuprin-
zând uliþele, apoi grãdinile ºi,
în cele din urmã, casele oame-
nilor. Chiar dacã nimeni nu
poate sã uite vreodatã acele
clipe, primarul s-a gândit cã
este mai bine aºa, sã rãmânã
ca o memorie a locului. Cum
timpul nu stã în loc, ºi prezen-
tul ºi-a intrat demult în drep-
turi. O comparaþie a primaru-
lui Siliºteanu este edificatoare:
vãzut de pe malul bulgãresc,
satul Rastu Nou, construit de
la zero, pare un fluture care ºi-
a deschis aripile cãtre zbor.55555 RE
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Preºedintele
Iohannis, despre
comisia privind
alegerile din 2009:
Nu cred cã asta
e prioritatea

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat ieri, la Suceava,
rãspunzând unei întrebãri
legatã de comisia parlamentarã
privind alegerile din 2009, cã
acest lucru nu este prioritar, în
condiþile în care marile achiziþii
privind Apãrarea ”stau de câteva
sãptãmâni”. ”Nu cred cã asta a
fost prioritatea numãrul unu
pentru Parlament. Sã nu uite
Parlamentul ºi coaliþia de
guvernare cã þara destule
probleme. Marile achiziþii
pentru apãrare stau de câteva
sãptãmâni în Parlament, nu le
discutãm, dar discutãm alegeri-
le din 2009. ªi la nivel de
Parlament e nevoie de prioriti-
zarea lucrurilor”, a declarat
preºedintele Klaus Iohannis.
Comisia parlamentarã a fost
cerutã de PSD ºi ALDE la
jumãtatea lunii aprilie, dupã
dezvãluirile fãcute de Dan
Andronic cu privire la noaptea
alegerilor ºi persoanele aflate în
anturajul lui Traian Bãsescu.
Dan Andronic susþinea cã în
seara celui de al doilea tur al
alegerilor prezidenþiale din 2009
a mers la locuinþa lui Gabriel
Oprea, în calitate de consultant
politic, unde se aflau, printre
alþii, George Maior, ºef al SRI la
momentul respectiv, Florian
Coldea, prim-adjunct al directo-
rului SRI, ºi Laura Codruþa
Kovesi, la momentul acela
procuror general al României.
Dan Andronic scria cã Florian
Coldea ºi Laura Codruþa Kovesi
erau preocupaþi, în seara
alegerilor, de victoria lui Traian
Bãsescu. În dosarul deschis de
Parchetul General în aceastã
cauzã a fost audiat deja Gabriel
Oprea. Parlamentarii susþin
însã cã nu vor suspenda activi-
tatea comisiei pânã la finaliza-
rea anchetei penale.
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MIRCEA CANÞÃR

Angela Merkel ºi Vladimir Putin se
cunosc, reciproc, ca puþini alþi lideri
politici europeni. Fiecare cunoaºte lim-
ba celuilalt ºi longevitatea lor în politicã
i-a obligat la întâlniri, în mai multe rân-
duri. Cu toate acestea relaþiilor lor mo-
mentane sunt vizibil tensionate. De la
ultima sa deplasare, la Soci, în februa-
rie 2007, când Vladimir Putin a primit-
o, prezentându-l pe Conny, labradorul
sãu negru, despre care Angela Merkel
a povestit ulterior, a trecut multã vre-
me ºi s-a perturbat amiciþia lor politicã.
Au rãmas relaþiile de afaceri foarte com-
plicate între þãrile lor. Cu toate acestea,
Vladimir Putin o preferã ca interlocu-
tor pe Angela Merkel, înaintea Bruxel-
les-ului. ªi nu doar pentru cã Rusia
cultivã preponderent relaþiile bilaterale,
cât pentru spiritul pragmatic al cancelarului
german. Pe de altã parte, elita rusã, în general,
ºi Vladimir Putin în special, s-au arãtat de-a
dreptul iritaþi, în 2014, când Germania a susþi-
nut ºi provocat sancþiunile decretate de Uniu-
nea Europeanã, ca rãspuns la anexarea Crime-
ei. Berlinul ºi-a schimbat poziþia ºi Rusia a rã-
mas surprinsã de rolul jucat de Republica Fe-
deralã în susþinerea retoricii anti-ruse în Euro-
pa de Est, dupã cum apreciazã cotidianul Iz-
vestia. Pentru Vladimir Putin, Angela Merkel a
devenit o problemã din cauza poziþiei acesteia
privind Ucraina ºi apãrarea sancþiunilor euro-
pene contra Rusiei. Pe fond, întâlnirea de la
malul Mãrii Negre nu a schimbat mare lucru.
La trei ani de la cãderea preºedintelui ucrai-

nian, Viktor Ianukovici, Vladimir Putin conti-
nuã sã califice momentul respectiv drept „o
loviturã de stat”, în timp ce Angela Merkel opi-
neazã cã din punctul sãu de vedere, actualul
ºef de stat ucrainian, Petro Poroºenko, a ajuns
la putere „la o manierã democraticã”. „Nu sun-
tem de acord pe originea conflictului”, a mãr-
turisit cancelarul. Cu toate acestea, vizita de
marþi a fost importantã. Cu cinci luni înaintea
alegerilor legislative din Germania, din 24 sep-
tembrie a.c., este obligatoriu pentru actualul
cancelar sã demonstreze opiniei publice cã are
disponibilitatea de a contribui la ridicarea ime-
diatã a sancþiunilor decise contra Rusiei, în
contextul respectãrii acordului de la Minsk,
cum doreºte Vladimir Putin, care a vorbit de

normalizarea relaþiilor între Moscova
ºi Berlin. Acum i-a cerut preºedinte-
lui rus sã uzeze de influenþa sa pe lân-
gã liderul Ramzan Kadirov, de a pune
capãt violenþelor contra homosexua-
lilor din regiune. Revenirea la un dia-
log dificil ºi prudent este aºteptatã, de
partea germanã. Mai ales cã Londra,
din cauza Brexit, Washington-ul dupã
alegerea lui Donald Trump, Ankara
unde preºedintele Recep Erdogan nu
ezitã sã o acuze pe Angela Merkel de
practici naziste, mai mult se depãr-
teazã. Subiectele abordate: lupta îm-
potriva terorismului, Siria, Orientul
Mijlociu, Ucraina, ºi, bineînþeles, Do-
nald Trump pe care Angela Merkel l-
a întâlnit la Washington. Vladimir Pu-
tin chiar s-ar fi arãtat interesat de per-

sonalitatea preºedintelui american. Sunt, în ge-
neral, dosare pe care de-a lungul anilor Angela
Merkel a cãutat sã le soluþioneze, prin susþine-
rea lui Francois Hollande. Bineînþeles, s-a vor-
bit, în comentariile de ieri, de un dialog al sur-
zilor, dar poate cã lucrurile nu au stat chiar
aºa. Rãmâne în discuþie chestiunea încrederii
reciproce. Întrebatã dacã vede Rusia interfe-
rându-se în alegerile germane, Angela Merkel
a dat un rãspuns evaziv, cum cã n-ar fi fost
decât „anxioasã”. La rândul sãu, Vladimir Pu-
tin a asigurat cã þara sa nu a intervenit nicioda-
tã în chestiunile interne ale altor þãri. Angela
Merkel nu a dorit sã mai comenteze. În limbaj
diplomatic, tãcerea este uneori mai elocventã
decât locvacitatea searbãdã.

”Am propus-o (luarea de mitã - n.r.) pentru
graþiere, având în vedere cã se face eventuala
graþiere cu plata prejudiciului ºi având în vede-
re cã nu discutãm de recidiviºti. E uºor de înþe-
les ce mã mobilizeazã. Pânã la ultima lege a fi-
nanþãrii campaniilor electorale, toate partidele
pot fi acuzate, aºa cum s-a ºi întâmplat cu foarte
mulþi oameni ºi de luare de mitã ºi de abuz în
serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt
de acord sã fie pedepsiþi cei care au dus banii
acasã. ªi trebuie pedepsiþi. Banii ãºtia s-au dus
în geci , în umbrele, pentru cã aºa au funcþio-
nat lucrurile în realitate. Dacã ne facem acum
cã au venit Fecioarele Maria, neprihãnite ºi Par-
chetele noastre pleacã pe aceastã linie, asta a
creat o atmosferã de supunere a clasei politi-

”Ministerul Public constatã ºi ia
act de faptul cã infracþiunile de co-
rupþie constituie încã o problemã
importantã la nivel naþional, în so-
cietatea româneascã. Nu avem stra-
tegii naþionale pe cinci ani pentru

Ministerul Public ºi UNBR, împotriva graþierii
faptelor de corupþie: Ar fi o mare greºealã

Reprezentanþii Ministerului Public ºi ai Uniunii
Naþionale a Barourilor din România (UNBR) s-au expri-
mat împotriva introducerii condamnaþilor pentru fapte

de corupþie în prevederile legii graþierii, în cadrul
dezbaterii din Comisia juridicã a Senatului.

combaterea furturilor din buzuna-
re, nu avem strategii pe cinci ani
pentru combaterea infracþinilor vã-
tãmare din culpã pe care le-aþi gra-
þiat, în schimb avem strategii cinci-
nale în care sunt angajate toate in-

stituþiile statului român, cu obligaþii
punctuale interne ºi internaþionale
pentru combaterea infracþiunilor de
corupþie…”, a declarat reprezentan-
tul Ministerului Public, Irina Kuglai.

La rândul sãu, reprezentantul
UNBR, Ion Ilie Iordãchescu, a ca-
talogat graþierea acestor fapte
drept ”o mare greºealã”. ”Tocmai
acest aspect a fost avut în vedere
de spaþiul public, iar când spun
spaþiul public, mã refer la toþi re-

prezentanþii din mass-media, la toþi
cetãþenii acestei þãri (…) Aceastã
infracþiune de corupþie, cum ar fi
dare de mitã, sau cealaltã – luare
de mitã, sau traficul de influenþã
nu se raporteazã neapãrat la oame-
nii politici, se raporteazã la toþi ce-
tãþenii acestei þãri (…) Veþi sesiza
cã aceste infracþiuni de corupþie
apar ºi sunt sancþionate de cãtre
Uniunea Europeanã”, a punctat
Iordãchescu.

Comisia juridicã din Senat: Condamnaþii pentru fapte
de corupþie, incluºi pe lista pentru graþiere

Comisia juridicã din Senat a votat, ieri, un amendament la Legea
graþierii, potrivit cãruia persoanele condamnate pentru luare sau dare
de mitã ºi trafic sau cumpãrare de influenþã vor fi graþiate, senatorul

PMP Traian Bãsescu pledând pentru un vot favorabil.

ce”, a spus Traian Bãsescu.
Reprezentantul PNL, senatorul Da-

niel Fenechiu, a precizat cã liberalii nu
vor susþine un amendament privind gra-
þierea niciunei fapte de corupþie. O po-
ziþie similarã a avut ºi reprezentantul
USR, George Dircã. ”Nici USR nu sus-
þine sub nicio formã graþierea niciunei fapte de
corupþie. Trebuie sã transmitem, avem obligaþia
sã transmitem un mesaj foarte important, cã fap-
tele de corupþie, chiar dacã sunt la prima faptã
sau nu, nu trebuie graþiate sub nicio formã. Este
foarte important ca toatã lumea sã înþeleagã cã o
dacã ce ai ajuns într-o funcþie publicã nu trebuie
sã faci abuz de acea funcþie, nu trebuie sã iei
mitã, nu trebuie sã soliciþi mitã pentru a îndeplini

sau nu un act ºi trebuie sã înþelegem cã societa-
tea românã trebuie sã devinã mai responsabilã,
iar cineva care ajunge într-o funcþie publicã tre-
buie sã-ºi exercite acele atrubuþii cu bunã cre-
dinþã, nu în interesul de a acumula averi perso-
nale”, a spus George Dircã.

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat
cu cinci voturi ”pentru” ºi trei ”împotrivã”, res-
pectiv reprezentanþii PNL, USR ºi UDMR.
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GEORGE POPESCU

Existã o nemulþumire aproape generali-
zatã faþã de politicã. ªi, aºa cum e ºi fi-
resc, faþã de partide ºi de politicieni în ge-
neral. Nu doar la noi, ci aproape peste tot
în lume. Ceea ce se întâmplã în SUA, dupã
cele o sutã de zile ale lui Trump, e proba
cea mai concludentã. Un navigator în de-
rivã, pe o super-navã pe care nimic nu-l
recomanda. Despre Coreea de Nord, nici
nu mai nevoie de adãugat ceva. Ca sã-ºi
depãºeascã limitele, o dictaturã are nevoie
de un dement. ªi de o întreagã armatã de
supuºi, îngenuncheaþi de fricã. Nici în Ve-
nezuela lui Manduro, muncitorul ajuns,
printr-un concurs de împrejurãri – care
ne aminteºte de jocurile veroase prin care
un Emil Bobu ori un Postelnicu sau Dincã
supranumit „Teleagã” erau selectaþi în
funcþii-cheie în fostul regim ceauºisit –
ºeful suprem al unei þãri ajunse orfane
dupã un alt exaltat cu furibunde pretenþii
„mesianice”, lucrurile nu se prezintã de-
loc mai bine.

ªi, totuºi, persistã întrebarea, cu toatã
încãrcãtura ei retoricã, dacã fãrã partide
ºi, deci, fãrã politicieni, democraþia ar fi
posibilã. Existã, se ºtie, variante de gândi-
re care, fãrã a merge pânã la capãtul unei
astfel de perspective, înclinã sã creadã cã

Cum se recâºtigã un partid?Cum se recâºtigã un partid?Cum se recâºtigã un partid?Cum se recâºtigã un partid?Cum se recâºtigã un partid?
da. Se vorbeºte de o democraþie partici-
pativã, pe un model antic elen, ori chiar
de o revenire, în istorie, la ceea ce, în unele
cetãþi, se înþelegea prin democraþie direc-
tã. Soluþii greu acceptabile, imposibile în-
deosebi în lumea globalizatã de azi.

Însã nu despre astfel de dezbateri do-
resc sã amintesc în acest context. Ci de
un fapt petrecut duminicã, în Italia, când,
la ceea ce acolo se desemneazã prin cu-
vântul de alegeri primare, la nivelul unei
formaþiuni politice, fostul premier ºi ºef
al Partidului Democrat, Matteo Renzi, a
reuºit, în pofida unei mari majoritãþi de
opinii nefavorabile (ale unora din interior
ºi din afarã, dar ºi al presei), sã recâºtige
la scor, dupã demisia din ianuarie trecut,
urmare a pierderii unui referendum cu
implicaþii constituþionale.

Victoria lui Matteo Renzi, la peste 70 la
sutã, e cu atât mai semnificativã cu cât a
urmat unor luni de veritabil „mãcel” le care
a fost supus, din afara propriului partid,
dar mai ales din interiorul acestuia. I s-a
reproºat aroganþa, personalizarea forma-
þiunii, fermitatea unor soluþii reformiste,
toate pe fondul unei majore degringolade
instalate de ani buni în cadrul social-de-
mocraþiei italiene.

Contracandidaþii sãi s-au situat cu mult
sub aºteptãri: Andrea Orlando n-a depãºit
20 la sutã, iar Michele Emiliano s-a situat
puþin peste 10 la sutã. Primul a fost - ºi a
rãmas ºi dupã demisia lui Renzi – minis-
trul justiþiei, iar cel de-al doilea a candidat
de pe poziþia de prefect al provinciei Pu-
glia, unde activa de multe decenii, fiind
mai întâi ºi primar la Bari.

Mai importantã a fost, pentru adversa-
rii din afarã ºi dinãuntru, afluenþa la acest
vot pe care majoritatea îl anticipa sub un
milion de votanþi. Rezultatul a fost însã
unul dublu, prilej pentru învingãtor de a
reitera distanþa dintre unii politicieni ºi
populaþie: el a subliniat, de altfel, imediat
dupã aflarea rezultatelor, într-un discurs
de o mare densitate de idei ºi de proiecte,
dar ponderat, faptul cã a sosit momentul
unui alt drum, al unei veritabile rãscruci
pentru democraþia italianã. Cu puþine, dar
fine ironii, nu ºi-a atacat nici contracandi-
daþii, nici mãcar adversarii tradiþionali ºi
înverºunaþi care pariaserã pe o înfrângere
zdrobitoare.

Presa de ieri, din Italia, dar ºi de peste
hotare, aprecia tocmai aceastã capacitate
a tânãrului politician de nu se da bãtut, de
a nu dezerta de la ideile pe care le-a re-

luat, îndeosebi aceea de a reuni, printr-un
pact de solidaritate, întregul spectru al
stângii ce cunoscuse, în ultimele cinci luni,
nu doar sciziuni izolate, ci chiar riscurile
unei prãbuºiri istorice.

ªi nu putem sã nu ne gândim la alþi
politicieni de la noi, unii din aceeaºi ge-
neraþie cu Renzi, ba declaraþi nu demult
chiar prieteni ai acestuia, care n-au ºtiut
ºi n-au putut proba aceeaºi forþã de re-
venire, în trombã, ba, dimpotrivã, ase-
menea lui Victor Ponta, au continuat,
dupã eºecuri, sã se comporte dincolo de
limitele unui bun simþ care, ºi în politicã,
ar trebui sã primeze.

Deocamdatã, se aºteaptã congresul par-
tidului care, desigur, îl va reînscãuna pe
Renzi. Nu se ºtie

cu precizie dacã va reveni ºi la Palatul
Chigi, la frâiele guvernului, ci mai curând
îl va lãsa pe succesorul sãu, Paolo Genti-
loni, pânã la viitoarele alegeri. De altmin-
teri, pe acesta din urmã, cu care a vorbit la
telefon, l-a ºi felicitat pentru continuarea
programului sãu de reforme, semn cã el va
rãmâne doar în umbrã, având, printre alte-
le, sarcina de a gãsi cea mai bunã formã
pentru legea electoralã în baza cãreia, anul
viitor, italienii vor fi chemaþi la vot.

Afecþiunile cardiovasculare de-
terminã aproximativ o treime din
invaliditatea permanentã reprezen-
tând 30% din totalul consultaþii-
lor acordate de medicul de fami-
lie. Unu din patru adulþi are o for-
mã de boalã cardiovascularã, din-
tre care cele mai dese sunt hiper-
tensiunea arterialã, cardiopatia is-
chemicã ºi ateroscleroza. Totoda-
tã, mai mult de jumãtate din nu-
mãrul infarcte ºi 75% din acci-
dentele vasculare cerebrale au la
bazã hipertensiunea arterialã.

Dintre  factorii de risc, la capi-
tolul stil de viaþã, se considerã cã
alimentaþia are cea mai mare con-
tribuþie la decesul prin boli cardi-
ovasculare (BCV), în timp ce hi-
pertensiunea arterialã (HTA) este
cel mai important dintre factorii
de risc biologici (urmat de coles-

Bolile cardiovasculare continuã sã fie principala
cauzã de morbiditate ºi mortalitate din România. În

Dolj, numãrul celor care suferã de boli ale inimii depã-
ºeste 100.000 de persoane. Cele mai întâlnite afecþiuni
sunt hipertensiunea arterialã, fiind înregistrate peste

73.000 de cazuri, ºi cardiopatia ischemicã de care
suferã aproximativ 35.000 de persoane.

terol, obezitate ºi diabet).

Ziua Naþionalã a Inimii,
sãrbãtoritã astãzi

Un alt factor de risc – fumatul
- a scãzut în ultimii ani, însã car-
diologii sunt mai îngrijoraþi în pre-
zent de efectele produse de obe-
zitate ºi sedentarism. Puþini adulþi
practicã activitatea fizicã la nive-
lul recomandat, iar obezitate de-
vine tot mai mult o problemã ºi în
cazul copiilor. De asemenea, pre-
valenþa diabetului rãmâne ridicatã
în urma creºterii susþinute (cu
peste 50%, în multe þãri) în ulti-
mii zece ani.

În aceste condiþii, Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, în colabo-
rare cu autoritaþile publice locale
care au în subordine cabinetele
ºcolare, asistenþii comunitari, me-

diatorii sanitari, cabinetele de me-
dicinã de familie, Inspectoratul
ªcolar Dolj, Societatea Studenti-
lor Medicinisti din Craiova ºi Cru-
cea Roºie Dolj sãrbãtoresc  as-
tãzi Ziua Naþionalã a Inimii.

ZNI abordeazã an de an facto-
rii de risc/protecþie privind sãnã-
tatea cardiovascularã, ce pot fi in-
fluenþaþi prin schimbãri în stilul de
viaþã la nivel individual sau comu-
nitar. În ultimii ani ZNI a focali-
zat pe stresul psihosocial, hiper-
tensiune arterialã, activitate fizi-
cã, obezitatea la femei ºi consu-
mul de alcool la tineret.

În 2017, ZNI actualizeazã sta-
tisticile privind sãnãtatea cardio-
vascularã a României în Euro-con-
text ºi încearcã sã punã în luminã
efecte sano-genetice specifice
atributelor existenþiale pozitive,
descrise prin termeni precum îm-
plinire, mulþumire, satisfacþie, bu-
curie, fericire în viaþã. DALY (Di-
sability Adjusted Life Years) re-

prezintã suma anilor de viaþã pier-
duþi prin decese premature ºi a
anilor trãiþi cu dizabilitate datã de
prezenþa bolii, corectaþi  pentru
gravitatea bolii.

Povara bolilor cardiovasculare
asupra sistemului sanitar

Povara bolilor cardiovasculare
estimatã prin DALY plaseazã pe
primul loc boala cardiacã ische-
micã (incluzând infarctul miocar-
dic acut); aceasta este de 2-3 ori
mai mare în România decât în þã-
rile din Vest, cu circa 10% mai
mare decât în Polonia ºi cu circa
50% mai micã decât în Bulgaria.
Accidentul vascular cerebral
(AVC), a doua cauzã DALY în þã-
rile din estul Europei, este de 3 4
ori mai mare în România decât în
Vest, cu circa 30% mai mare de-
cât în Polonia ºi cu circa 60% mai
mic decât în Bulgaria. HTA este,
în termenii DALY, de 18 ori mai
mare în România decât în Olan-

da, de 15 ori mai mare decât în
Marea Britanie, de 4 ori mai mare
decât în Germania, de 5 ori mai
mare decât în Polonia ºi cu circa
75% mai mare decât în Bulgaria.

Cercetãrile sugereazã cã satis-
facþia vieþii cenzureazã destul de
convingãtor mortalitatea ºi pre-
valenþa unor factori de risc ma-
jori pentru BCV. Scorurile de sa-
tisfacþie semnificativ mai ridica-
te în þãrile din Euro-grupul nord-
vest asociazã mortalitãþi BCV to-
tale ºi premature mai mici, pre-
cum ºi nivele semnificativ mai
scãzute pentru alcool ºi HTA;
prevalenþa fumatului tinde la rân-
dul sãu cãtre nivele mai scãzute.
Aceste rezultate sunt compatibi-
le cu opinia multor analiºti pri-
vind corelarea insatisfacþiei vie-
þii cu fumatul, alcoolul, HTA sau
chiar cu obezitatea; dimpotrivã,
satisfacþia vieþii s-ar corela cu ni-
velul activitãþii fizice.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, pe 18 octombrie
2016, agentul principal de poliþie
Emilian-ªtefan Þîrã, ajutor al ºefu-
lui Postului de Poliþie Catane, l-a
invitat la sediul subunitãþii de poliþie
pe Irinel Constantin, de 33 de ani,
din localitate, pentru a fi audiat în
calitate de fãptuitor, în dosarul pe-
nal în care acesta era cercetat pen-
tru sãvârºirea infracþiunii conduce-
re fãrã permis. Doljeanul a încer-
cat, în repetate rânduri, în timpul
audierilor, sã-i ofere diferite sume
de bani poliþistului pentru a soluþio-
na favorabil dosarul penal, mai
exact sã nu-l trimitã în judecatã.
Agentul de poliþie a refuzat banii ºi
a informat conducerea Inspectora-

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, du-
minicã, 24 iulie 2016, în jurul orei 20.45,
poliþiºtii Secþiei 2 Poliþie Ruralã Breasta au
fost sesizaþi de o tânãrã, de 25 de ani, din
judeþul Dolj cu privire la faptul cã în timp ce
se afla în extravilanul comunei Predeºti
(Dolj) o persoanã necunoscutã, prin acte de
violenþã, a încercat sã întreþinã raporturi
sexuale cu aceasta ºi i-a sustras un telefon
mobil. Mai exact, fata se îndrepta cu maºi-
na cãtre Craiova ºi s-a oprit între Predeºti ºi
Milovan, pe câmp, sã culeagã flori. A fost
încolþitã de niºte câini, a strigat dupã ajutor,
astfel cã ºi-a fãcut apariþia un cioban, care
era cu oile în zonã ºi a potolit câinii. Însã
omul a vrut mai mult… Fata a reuºit sã sca-
pe din mâinile lui ºi a urcat în maºinã, oprin-
du-se la Poliþie. În urma activitãþilor specifi-
ce desfãºurate, poliþiºtii doljeni au reuºit, în
cursul zilei de luni, 25 iulie 2016, sã identifi-
ce autorul faptelor, stabilind cã se numeºte
Constantin Mareºi, de 37 de ani, din comu-
na Pleºoi. „În urma probatoriului adminis-
trat, anchetatorii au luat mãsura reþinerii
doljeanului pentru 24 de ore, ºi a fost intro-
dus în arestul I.P.J. Dolj. A fost prezentat
Parchetului, cu propunere de punere în miº-
care a acþiunii penale ºi arestare preventi-
vã, iar instanþa de judecatã a admis propu-
nerea ºi a dispus arestarea pe 30 de zile a
bãrbatului pentru comiterea infracþiunilor

Reprezentanþii Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã (STPF) Dolj au anunþat
cã, marþi, în jurul orei 10.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Bechet, judeþul
Dolj, s-a prezentat pentru efectuarea forma-
litãþilor de frontierã, cetãþeanul bulgar Geor-
giev M., în vârstã de 37 de ani, la volanul
unui automarfar care transporta textile, din
Bulgaria cu destinaþia Irlanda. Având suspi-
ciuni cu privire la autenticitatea bunurilor
transportate, poliþiºtii de frontierã doljeni
împreunã cu lucrãtori vamali din cadrul Di-
recþiei Regionale pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale (DRAOV) Craiova au fãcut un
control amãnunþit asupra autocamionului.
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Doi doljeni din comuna Catane, soþ ºi so-

þie, au fost condamnaþi, ieri, de magistraþii
Tribunalului Dolj pentru comiterea infracþi-
unii de dare de mitã. Cei doi au fost prinºi
pe 27 octombrie 2016 în sediul Postului de
Poliþie din localitate încercând sã mituiascã
un agent de poliþie cu 230 de euro pentru a

scãpa de un dosar penal. Bãrbatul, care se
aflã în arest la domiciliu, a primit 1 an, 10
luni ºi 26 de zile de închisoare cu executare,
iar soþia sa a scãpat cu o pedeapsã de 1 an
ºi 4 luni închisoare cu suspendare. Sentinþa
Tribunalului nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

tului de Poliþie Judeþean Dolj ºi Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj.
Ofiþerii anticorupþie împreunã cu
procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au pus la punct detaliile flagran-
tului, astfel cã Irinel Constantin a
fost chemat, din nou, pe 27 octom-
brie, la Postul de Poliþie din Catane.
A venit împreunã cu soþia sa, Va-
lentina, de 32 de ani, dar ºi cu 230
de euro pe care i-a înmânat poliþis-
tului. Numai cã ºi-a fãcut apariþia
echipa operativã, atât el, cât ºi soþia
sa fiind ridicaþi ºi aduºi la Craiova,
la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Dupã ce au fost
audiaþi amândoi, procurorul de caz

a dispus reþinerea lui Irinel Constan-
tin pentru o perioadã de 24 de ore
pentru comiterea infracþiunii de dare
de mitã, femeia fiind plasatã sub
control judiciar. Irinel Constantin a
fost arestat preventiv ºi a stat dupã
gratii pânã pe 16 ianuarie a.c, când
a fost plasat în arest la domiciliu,
unde este ºi acum.

Cei doi au fost trimiºi în jude-
catã pentru dare de mitã, au recu-
noscut totul în faþa magistraþilor de
la Tribunalul Dolj, au fost judecaþi
în procedura simplificatã, iar ieri a
fost pronunþatã sentinþa. Bãrbatul,
care este recidivist, având la activ
o condamnare mai veche, a primit
închisoare cu executare, iar feme-

ia cu suspendare: „Contopeºte pe-
depsele aplicate inculpatului Con-
stantin Irinel, urmând ca inculpa-
tul sã execute pedeapsa rezultantã
1 (un) an 10 (zece) luni ºi 26 (do-
uãzeciºiºase) zile închisoare. (...)
Condamnã pe inculpata Constan-
tin Mariana Valentina la pedeapsa
de 1 (un) an ºi 4 (patru) luni închi-

soare. Dispune suspendarea execu-
tãrii pedepsei sub supraveghere pe
durata termenului de încercare de
3 ani. Cu drept de apel în termen
de 10 zile de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã, azi
03.05.2017”, se aratã în hotãrârea
instanþei. Sentinþa poate fi atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Mii de articole textile suspectate cã ar fi
contrafãcute confiscate la PTF Bechet
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Doljeanul de 37 de ani,
din comuna Pleºoi,
arestat la jumãtatea
anului trecut, pentru
comiterea infracþiunilor
de tentativã de viol ºi
tâlhãrie, a fost condamnat
definitiv marþi, 2 mai a.c.,
la 2 ani ºi 8 luni de
închisoare cu executare.
Bãrbatul, cioban, a
încercat sã forþeze o
tânãrã de 25 de ani sã
întreþinã raporturi sexua-
le cu el ºi i-a sustras telefonul
mobil. Victima a reuºit sã scape ºi
s-a oprit direct la Poliþie.

de tentativã de viol ºi tâlhãrie”, a precizat,
la momentul respectiv, subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

A recunoscut comiterea faptelor
Cercetãrile s-au finalizat foarte repede,

autorul recunoscându-ºi faptele, astfel cã,
pe 29 iulie 2016 s-a înregistrat la Judecãto-
ria Craiova dosarul în care procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova l-
au trimis în judecatã pe Constantin Mareºi
pentru tentativã de viol ºi tâlhãrie. ªi în faþa
judecãtorilor inculpatul a recunoscut comi-
terea faptelor ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor de pedeap-
sã, solicitare admisã de instanþã, pe 2 fe-
bruarie a.c. fiind pronunþatã sentinþa pe fond.
Bãrbatul a primit o pedeapsã totalã de 2 ani
ºi 8 luni închisoare cu executare ºi a fost
menþinut dupã gratii: „constatând cã cele
douã infracþiuni sunt concurente, aplicã in-
culpatului Mareºi Constantin pedeapsa cea
mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care
adaugã un spor de o treime din cea de-a
doua pedeapsã de 2 ani (1/3 ori 24 luni = 8
luni), inculpatul urmând sã execute pedeap-
sa finalã de 2 ani ºi 8 luni închisoare, în
regim de detenþie”. Atât inculpatul, cât ºi
procurorii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova au declarat apel, soluþionat
marþi, 2 mai a.c., de magistraþii Curþii de
Apel Craiova. Instanþa de apel a menþinut
pedeapsa bãrbatului ºi modalitatea de exe-
cutare, dispunând, în plus, ca timp de 2 ani
dupã executarea pedepsei sã nu se apropie
de persoana vãtãmatã. Inculpatul rãmâne
dupã gratii pânã la ispãºirea pedepsei.

Poliþiºtii de frontierã doljeni din
cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei Bechet au descoperit,
într-un automarfar, peste 4.300 de
articole textile, susceptibile a fi
contrafãcute, pe care un cetãþean
bulgar a încercat sã le introducã
ilegal în þarã. Pentru cã bulgarul nu
a putut prezenta documentele
prevãzute de lege, oamenii legii au
confiscat peste 4.300 de pulovere
inscripþionate cu însemnele unei
mãrci protejate, cu o valoare de
piaþã de peste 1.000.000 de lei dacã
ar fi fost originale, în cauzã fiind
întocmit dosar penal.

Astfel, au fost descoperite 50 de cutii ce
conþineau articole textile neinscripþionate ºi
204 cutii ce conþineau 4.314 articole textile
pentru bãrbaþi, respectiv pulovere de diferi-
te culori ºi mãrimi, inscripþionate cu numele
unei mãrci protejate în domeniu, bunuri sus-
ceptibile a fi contrafãcute. Cu ocazia cerce-
tãrilor, conducãtorul auto nu a putut pre-
zenta un certificat de autenticitate pentru
bunurile inscripþionate ºi nu a putut face
dovada faptului cã firma expeditoare deþi-
ne licenþã în vederea comercializãrii mãrcii
respective. Drept urmare, cele peste 4.300
de pulovere inscripþionate cu însemnele
mãrcii protejate, cu o valoare de piaþã de
peste 1.000.000 de lei dacã ar fi fost origi-
nale, au fost ridicate în vederea confiscãrii,
iar în cauzã poliþiºtii de frontierã fac cerce-
tãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
punere în circulaþie, fãrã drept, a unui pro-
dus purtând o marcã identicã sau similarã
cu o marcã înregistratã pentru produse iden-
tice sau similare, urmând ca la finalizarea
cercetãrilor sã fie luate mãsurile legale ce se
impun, ne-a declarat comisar Dãnuþ Rudã-
reanu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.
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În Rastu Vechi, au rãmas doar
bãtrânii, care nu au putut sã se rupã
defintiv de curþile ºi casele lor. Fi-
indcã au fost puþine locuinþele care
au mai scãpat tefere de pe urma
inundaþiilor din 2006, oamenii le-au
mai cârpit, au mai bãtut un cui la
gard ºi au continuat sã rãmânã aco-
lo. În Rastu Nou s-au mutat, în
schimb, tinerii. ªi-au întemeiat fa-
milii, s-au aºezat la casele lor. Ca
peste tot la sate, din pãcate, venitu-
rile din care trebuie sã-ºi asigure

existenþa sunt o problemã. Agricul-
tura nu mai este tentantã decât pen-
tru cei foarte curajoºi, care îndrãz-
nesc sã investeascã bani ºi forþã de
muncã în pãmânt. ªi atunci pleacã
sã munceascã la ferme din Spania
sau Italia. Chiar ieri, când stãteam
de vorbã cu primarul Iulicã Siliº-
teanu, acesta a primit la semnat în-
registrãrile a cinci naºteri, un copil
în Anglia ºi ceilalþi patru în Spania.
”Sunt tineri ºi merg sã facã ºi ei un
ban acolo, dar se întorc ºi îºi refac
gospodãriile. Cu banii câºtigaþi aco-
lo, vin aici ºi construiesc, asigurã
un trai pentru copii”, ne explicã pri-
marul localitãþii Rast.

Cum îi poate ajuta DunãreaCum îi poate ajuta DunãreaCum îi poate ajuta DunãreaCum îi poate ajuta DunãreaCum îi poate ajuta Dunãrea
pe localnicii greu încercaþi din Rastpe localnicii greu încercaþi din Rastpe localnicii greu încercaþi din Rastpe localnicii greu încercaþi din Rastpe localnicii greu încercaþi din Rast

La 11 ani de la dezastru, Rastu Vechi ºi
Rastu Nou sunt douã entitãþi care învaþã sã-
ºi trãiascã deopotrivã suferinþele ºi bucurii-
le. Pe holul Primãriei, primarul Iulicã Siliº-
teanu a agãþat instantanee surprinse în sat,
cu apa Dunãrii cuprinzând uliþele, apoi grã-
dinile ºi, în cele din urmã, casele oamenilor.
Chiar dacã nimeni nu poate sã uite vreodatã

acele clipe, primarul s-a gândit cã este mai
bine aºa, sã rãmânã ca o memorie a locului.
Cum timpul nu stã în loc, ºi prezentul ºi-a
intrat demult în drepturi. O comparaþie a pri-
marului Siliºteanu este edificatoare: vãzut
de pe malul bulgãresc, satul Rastu Nou, con-
struit de la zero, pare un fluture care ºi-a
deschis aripile cãtre zbor.

O grãdiniþã europeanã
pentru copiii din Rastu Nou
De altfel, în Rastu Nou a fost

nevoie de înfiinþarea unei grãdini-
þe, fiind mulþi copii care locuiesc
acolo cu pãrinþii lor. Primarul Iuli-
cã Siliºteanu a luat decizia sã rea-
menajeze sediul construit iniþial
pentru o mini-primãrie ºi sã îi dea
destinaþia de grãdiniþã. „Aveam
cereri din partea pãrinþilor cã nu
pot sã îºi ducã copii într-un spaþiu

care are scop religios. ªi atunci
am hotãrât sã amenajãm o grãdi-
niþã care este funcþionalã. În acest
moment, acolo merg 80 de copii”,
a precizat primarul localitãþii. În
noua grãdiniþã din Rastu Nou exis-
tã acum douã sãli de clasã în care
învaþã douã grupe de preºcolari ºi
o salã de mese, unde micuþii pot
sã-ºi serveascã gustarea cât timp
se aflã acolo. Existã chiar ºi o salã
de sport care le este pusã acum la
dispoziþie copiilor, fiind amenaja-
tã în locul sãlii de festivitãþi. Grã-
diniþã existã ºi în celãlalt sat, Ras-
tu Vechi, acolo fiind înregistraþi 60
de copii.

Grija pentru bãtrânii satului
La fel cum vechiul se împleteº-

te cu noul, ºi valul familiilor tinere
îºi împleteºte destinul cu bãtrâne-
þea locului. În Rastu Vechi, din ca-
uza supãrãrilor pe care le-au trãit,
mulþi bãtrâni au rãmas cu traume
psihice ºi beteºuguri fizice pe care,
din nefericire, le vor purta cu ei
toatã viaþa. „Pe mãsurã ce înain-
teazã în vârstã, toate aceste sufe-
rinþe ºi boli li se accentueazã ºi mai
mult. Copiii le pleacã în strãinãtate
ºi le trimit bani, câte 100 de euro,
ca sã se întreþinã, dar bãtrânii noºtri
nu mai pot sã-ºi poarte singuri de
grijã. Atunci mi-a venit ideea de a
cobstrui un azil în care sã poatã sã
primeascã ºi mâncare, dar ºi o în-
grijire corespunzãtoare. ªi mã re-
fer aici la îngrijirile medicale de care
cei mai mulþi au mare nevoie la
aceastã vârstã”, ne-a mãrturisit
Iulicã Siliºteanu. Primãria a gãsit
amplasamentul, este o fostã unita-
te militarã care a trecut în dome-
niul public. Aici a fost schimbatã
tocãria ºi s-au oprit, deocamdatã,
investiþiile din lipsã de buget. Pri-
marul Iulicã Siliºteanu intenþioneazã
sã continue lucrarea, fie printr-un
proiect cu finanþare europeanã, fie
printr-o infuzie de capital autohton.

Tranzitarea Dunãrii prin
portul Rast, un proiect

care revine în actualitate
Speranþa primarului în ceea ce

priveºte dezvoltarea comunitãþii
locale din punct de vedere econo-
mic stã într-o revigorare a activi-
tãþii portuare. Mai exact, acesta
doreºte ca, în perioada urmãtoa-
re, Consiliul Judeþean Dolj sã emi-
tã o hotãrâre în baza cãreia portul
Rast sã treacã în administrarea
Consiliului Local. În zona portu-
lui respectiv, investiþiile au înce-

put cu mult timp în urmã, când
Consiliul Judeþean Dolj, în parte-
neriat cu comunitatea localã ºi ve-
cinii bulgari din localitatea Lom,
au implementat un proiect trans-
frontalier în cadrul programului
CBC 2002. ”Noi am participat în
acest proiect cu terenul, iar Con-
siliul Judeþean cu îmbunãtãþirea in-
frastructurii Rast – Giubega. Nu-
mai cã proiectul nu a prevãzut ca,
pe lângã aceastã investiþie, sã exis-
tã ºi o posibilitate realã de a se
efectua transportul. Adicã portul
sã fie dotat cu feribot, vaporete,
pontoane ºi ºalupe sau oricare alt

mijloc de transport naval. Pe de
aºtã parte, legea nu ne dã posibili-
tatea sã efectuãm activitãþile de
transport. Acest proiect s-a fãcut
ºi din perspectiva unei variante
rutiere mai scurte faþã de cea exis-
tentã – Sofia-Vidin-Calafat. Acest
drum Nicosia-Sofia-Lom-Rast-
Giubega ar fi cu 130 de kilometri
mai scurt ºi s-ar intersecta cu dru-
mul din Orient, Coridorul Paneu-

ropean 4”, a precizat primarul co-
munei Rast. În acest moment, nu
existã nici un fel de activitate în
port, iar Rastul face doar schim-
buri culturale cu vecinii bulgari.

„Marea Neagrã e la Rast”
„Mare Neagrã este la Rast”

este o reclamã turisticã pe care
Rastul ºi-o cãpãtase cu 35 de ani
în urmã când localitatea era cãu-
tatã pentru o „perlã” a sa. Ostro-
vul Vanã, aflat în apele teritoriale
ale României ºi situat la micã dis-
tanþã de portul Rast, era pe atunci
o adevãratã atracþie pentru toþi cei

care ajungeau în sudul judeþului
pentru a descoperi splendorile Du-
nãrii. Întins pe o suprafaþã de
105,2 hectare de teren, ostrovul
se aflã ºi azi la locul sãu. Întin-
zând planurile cadastrale ale loca-
litãþii, primarul Iulicã Siliºteanu îl
localizeazã imediat. „Am vrut sã
obþin acordul de la Ministerul
Mediului pentru a primi acest os-
trov ºi a reface zona de agrement
care a existat odatã ºi pe care toa-
tã lumea ºi-o aminteºte din recla-
ma «Marea Neagrã este la Rast».
Nu am reuºit, însã existã o poþiu-
ne de nisip care s-a depus în timp,
ºi pe care noi o numim prund, pe
care vom încerca sã o amenajãm
în aceastã varã”, a promis prima-
rul Iulicã Siliºteanu, puternic le-
gat afectiv de destinul acestei co-
munitãþi. În prelungirea ostrovu-
lui Vanã, care este populat acum
de o pãdure deasã, se întinde, aº-
sdar, o fâºie de nisip de aproxi-
mativ 60 de hectare pe care Pri-
mãria Rast îºi propune sã amena-
jeze o plajã, cu umbreluþe din stuf,
care sã fie o surprizã pentru tine-
rii din localitate.
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Au rãmas mai puþin de douã
sãptãmâni pânã când fermierii
doljeni pot depune cererea uni-
cã de platã aferentã anului în
curs. Din acest motiv, condu-
cerea APIA Dolj face încã o datã
un apel cãtre toþi cei care nu ºi-
au înaintat cererile sã nu lase
totul pe ultima sutã de metri ºi
sã dea dovadã de cât mai multã
promptitudine.

Termen limitã,
15 mai!

Fermierii care nu vor depune
cererile pânã la data de 15 mai
a.c. nu vor putea beneficia de
subvenþii. Programul prelungit
vine ca o mãsurã de sprijin pen-
tru evitarea aglomeraþiei ºi a în-
târzierilor în depunerea cereri-
lor ºi conduce la diminuarea tim-
pului necesar fiecãrui fermier la
completarea ºi depunerea cere-
rii unice de platã.

 „Adresãm, pe aceastã cale,
rugãmintea ca potenþialii bene-
ficiari ai sprijinului financiar sã
respecte programarea la care au
fost invitaþi sã depunã Cererea
unicã de platã, iar cei care nu

Se va lucra fãrã zile libere!

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) Centrul Judeþean Dolj
reaminteºte cã, termenul limitã de depune-
re a Cererilor unice de platã în cadrul Cam-
paniei 2017 este data de 15 mai 2017. Pen-
tru a veni în sprijinul fermierilor, în wee-

kend-urile urmãtoare, respectiv 06 – 07 mai
ºi 13 - 14 mai, sediile APIA Centrul judeþen

Dolj ºi Centrele locale din subordine vor
funcþiona dupã programul de lucru normal.
În ce priveºte situaþia depunerii Cererilor
unice de platã, pânã la data de 03 mai la

nivelul judeþului Dolj, avem înregistrate în
baza de date un numãr de 27.600 de cereri

însumând de 70% din totalul estimat.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

au reuºit sã se prezinte la data
programatã sã contacteze de ur-
genþã Centrul judeþean sau cen-
trele locale APIA Dolj de care
aparþin” a precizat Sorin Rãdu-
can, director executiv al APIA
Dolj.

Urmãtoarele douã
weekend-uri,

program normal
la APIA

La nivel naþional s-a stabilit de
cãtre Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ca pânã la data
de 15 mai 2017 sã se lucreze în
fiecare zi. Inclusiv în zilele celor
douã weekend-uri care vor urma.
Mai mult decât atât, conducerea
APIA Dolj dã asigurãri cã solici-
tãrile fermierilor care vor veni sã-
ºi depunã cererea unicã de platã
vor fi onorate, pânã la ultima per-
soanã prezentã în sediile APIA
Dolj.

„Pânã ieri, 03 mai 2017, la ni-
velul judeþului Dolj, avem înre-
gistrate în baza de date un nu-
mãr de 27.600 de cereri însumând
70% din totalul estimat” a mai
declarat Sorin Rãducan.

Tinerii fermieri sau...
când efectivele sunt
trecute pe numele

copiilor
Una dintre soluþiile pentru a

primi fonduri a fost ºi aceea de
a trece efectivele de animale –
capre, oi – pe numele membri-
lor mai tineri din familiile ce le
deþineau. Aºa s-a nãscut o nouã
categorie de agricultori: tinerii
fermieri! La cap. IV, pct. 4 «Pla-
ta pentru tinerii fermieri» con-
form art. 50 alin. (1) din Regu-
lamentul (UE) nr. 1307/2013,
plata se acordã pentru o perioa-
dã de maxim 5 ani de la instala-
re. Aici, se vor solicita docu-
mente doveditoare privind vâr-

sta (cel mult 40 ani) la care so-
licitantul de plãþi s-a stabilit pen-
tru prima datã într-o exploataþie
agricolã ca ºef de exploataþie, dar
ºi documente doveditoare pri-
vind controlul exercitat de tânã-
rul fermier din punct de vedere
al deciziilor de gestionare, al be-
neficiilor ºi al riscurilor finan-
ciare pentru fermierii persoane
fizice.

Mai existã ºi o schemã sim-
plificatã pentru micii fermieri, în
care plata acordatã înlocuieºte
valoarea totalã a plãþilor care ur-
meazã sã fei allocate fermieru-
lui în fiecare an, care includ
SAPS, plata redistributivã, plata
pentru înverzire ºi, dupã caz,
plata pentru tinerii fermieri ºi
sprijinul cuplat. Pe durata parti-
cipãrii la schemã, micii fermieri
sunt scutiþi de la utilizarea prac-
ticior agricole pentru climã ºi
mediu, nu primesc sancþiuni ad-
ministrative pentru nerespecta-
rea ecocondiþionalitãþii, dar tre-
buie sã pãstreze cel puþin numã-
rul de hectare eligibile declarate
în anul 2015 ºi-sau dobândite
ulterior prin moºtenire, în baza
documentelor doveditoare.

Cine va beneficia
de subvenþii

Conform art. 7 din O.U.G. nr.
3/2015, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare beneficiarii
plãþilor prevãzute la art. 1 alin.
(2) ºi la art. 33 alin. (2) lit. b) ºi
c) sunt fermierii activi persoane
fizice ºi/sau persoane juridice
care desfãºoarã o activitate agri-
colã în calitate de utilizatori ai
suprafeþelor de teren agricol ºi/
sau deþinãtori legali de animale,
potrivit prevederilor legislaþiei în
vigoare. În categoria beneficia-
rilor de plãþi se încadreazã ºi co-
operativele agricole prevãzute la

art. 6 lit. e) din Legea coopera-
þiei agricole nr. 566/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, precum ºi grupurile de
producãtori care desfãºoarã ac-
tivitate agricolã.

Care este mãrimea
exploataþiei

pentru a beneficia
de subvenþii

Fermierii trebuie sã exploa-
teze un teren agricol cu o su-
prafaþã de cel puþin 1 ha, su-
prafaþa parcelei agricole sã fie
de cel puþin 0,3 ha, iar în cazul
viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor, arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa parcelei
agricole trebuie sã fie de cel
puþin 0,1 ha ºi/sau, dupã caz,
sã deþinã un numãr minim de
animale. Pentru  legume culti-
vate în sere ºi solare, pentru
care se acordã sprijinul prevã-
zut la art. 1 alin. (2) lit. e), su-
prafaþa minimã a exploataþiei
este de 0,3 ha, iar suprafaþa mi-
nimã a parcelei este de 0,03 ha.

Sã mai precizãm cã se acor-
dã bani ºi pentru cei care efec-
tueazã practici benefice pentru
climã ºi mediu. Fermierii care
au dreptul la plata unicã pe su-
prafaþã aplicã, în mod obliga-
toriu, pe toate hectarele lor eli-
gibile urmãtoarele practici agri-
cole benefice pentru climã ºi
mediu: diversificarea culturilor;
menþinerea pajiºtilor permanen-
te existente; prezenþa unei zone
de interes ecologic pe suprafa-
þa agricolã. Plata pentru prac-
tici agricole benefice pentru cli-
mã ºi mediu, se acordã fermie-
rilor care aplicã practicile pre-
vãzute mai sus, în funcþie de
specificul exploataþiei ºi/sau
structura culturilor.
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Mare parte din fazele naþionale
ale Olimpiadelor, la toate discipli-
nele cuprinse în curricula educaþi-
onalã, s-a finalizat, iar rezultatele
sunt pe mãsura aºteptãrilor. „În
acest an, elevii noºtri au participat
ºi, în continuare sunt prezenþi, la
etapele naþionale. Pot spune cã sun-
tem un judeþ foarte bine reprezen-
tat, peste 200 de elevi fiind la aceste
competiþii. Aºa cum am mai arã-
tat, dovadã a rezultatelor obþinute,
Craiova va organiza, în 2018, eta-
pa naþionalã la „Chimie”, datoritã
ocupãrii locului I de cãtre Florian
Cãlina, de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”. Sã nu uitãm cã am
organizat Olimpiada naþionalã de
Religie ºi etapa finalã a concursu-
lui „Made for Europe”. Sunt foar-
te multe premii I,II,III, menþiuni
obþinute, la toate disciplinele, ceea
ce dovedeºte cã în Dolj se face
carte. Dacã la foarte multe materii
recunoscute – matematicã, infor-
maticã, biologie, chimie, fizicã,
limbi strãine, etc, - erau rezultate
aºteptate, surpriza a venit de la în-
vãþãmântul profesional ºi tehnic. Se
ºtie cã foarte mulþi copii nu au avut

 La Baia Mare s-a desfãºurat, în perioada 20-24 aprilie,
etapa naþionalã a Olimpiadei de Biologie. Evaluarea partici-
panþilor s-a realizat atât practic, cât ºi ºi din punct de vedere
teoretic. Irina Maria Palaghia, pregãtitã de prof. Genelia
Petrescu, a obþinut menþiune ºi, mai mult de atât, s-a califi-
cat în lotul naþional lãrgit EUSO 2018 (Olimpiade de ªtiinþe

Palatul Copiilor din Craiova are
o intensã activitate în aceastã pe-
rioadã, cu tot ceea ce presupune
aceasta, de la acþiuni cotidiene
pânã la concursuri ºcolare. „Pes-
te 40 de concursuri extraºcolare,
aprobate de Ministerul Educaþiei
Naþionale, sunt organizate la Pa-
latul Copiilor din Craiova ºi struc-
turile din judeþ. Douã internaþio-
nale, opt naþionale, 12 judeþene.
Concursurile dezvoltã toate do-
meniile, de la tehnic, ºtiinþific la
arte, sport, culturi ºi civilizaþii,
teatru, ecologie, karting, folclor,
roboticã. Sunt organizate ºi com-
petiþii transdisciplinare ºi, de ase-

Palatul copiilor din Craiova,Palatul copiilor din Craiova,Palatul copiilor din Craiova,Palatul copiilor din Craiova,Palatul copiilor din Craiova,
gazdã pentru peste 40gazdã pentru peste 40gazdã pentru peste 40gazdã pentru peste 40gazdã pentru peste 40

de concursuride concursuride concursuride concursuride concursuri
menea, se dezvoltã componenta de
educaþie pentru viaþa de familie,
educaþia civicã ºi voluntariat. Toa-
te concursurile se adreseazã co-
piilor ºi tinerilor cu vârste între 5-
19 ani ºi au un puternic caracter
aplicativ, vizând transferul în rea-
litate al achiziþiilor ºcolare”, a pre-
cizat prof.  Alina Þacu, director
al Palatului Copiilor din Craiova.
Sunt demne de menþionat câteva
exemple: „Interferenþe culturale în
context european – secþiunea ma-
jorete” (internaþional), „Basmele
reginei Maria” (concurs interna-
þional de creaþie literarã, artã digi-
talã ºi artã plasticã), etc.

Judeþul Dolj se pãstreazã în primele locuriJudeþul Dolj se pãstreazã în primele locuriJudeþul Dolj se pãstreazã în primele locuriJudeþul Dolj se pãstreazã în primele locuriJudeþul Dolj se pãstreazã în primele locuri
A fost o perioadã plinã, care, de fapt, nu s-a

terminat nici acum. Este vorba de fazele naþionale
ale Olimpiadelor, la toate disciplinele din curricula
educaþionalã. În acest moment, judeþul Dolj
se mândreºte cu rezultate foarte bune, care îl
claseazã pe poziþie fruntaºã în þarã, iar dovada
este cã, anul viitor, etapa naþionalã la „Chimie”
va avea loc în Cetatea Bãniei. Sunt foarte multe
rezultate extraordinare, prin medaliile obþinute
de competitori, care meritã tot respectul.

note foarte bune la ad-
mitere în instituþiile de
învãþãmânt, dar au do-
vedit, în acest an, cã s-
au aplecat spre învãþa-
re ºi acum au cules roa-
dele, prin premiile ob-
þinute, aici fiind borba
despre mai multe mo-
dule. Toþi premianþii
vor fi recompensaþi,
aºa cum se întâmplã de foarte mulþi
ani, cu concursul Primãriei Craio-
va ºi Consiliului Judeþean Dolj ”, a
precizat prof.  Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Medalii ºi premii
Medaliile, titlurile ºi alte distincþii

sunt foarte multe. Meritã menþio-
nate, mãcar, în parte, numele lau-
reaþiilor, cu scuzele de rigoare a
celor care nu sunt amintiþi; Ale-
xandra Maria Udriºtoiu („Fraþii
Buzeºti” – informaticã, medalie de
aur), Emanuel Dicu („Buzeºti”, in-
formaticã, „aur”) , Vlad Þigãnilã
(„Buzeºti”, aur, informaticã), Er-
minia Popa (Colegiul Naþional „Ca-

rol I”/Colegiul Naþional „Nicolae
Titulescu” – „Turnirul Internaþio-
nal al Tinerilor Fizicieni”, califi-
care în lotul restrâns al României,
pentru „University for Singapore”,
Antonie Andreea („Buzeºti”, pre-
miul II la „Biologie”, calificare la
Olimpiada de ªtiinþe a Uniuniii
Europene - ESU ), Ion Emanuel
Crãciunescu („Buzeºti”, matema-
ticã, aur), Denis Purcãrescu(Li-
ceul „Matei Basarab”, menþiune,
„Tehnologii/Educaþie tehnologi-
cã”), ªtefãniþã Manea ( Colegiul
„ªtefan Odobleja”, locul III, „Teh-
nologii/Mecanicã”), Andrei Opri-
þoiu (Liceul Tehnologic Auto, lo-
cul II, Tenologii/electric, electro-
mecanic, electrotehnic) etc.

„Pandurii” Colegiului Naþional Militar„Pandurii” Colegiului Naþional Militar„Pandurii” Colegiului Naþional Militar„Pandurii” Colegiului Naþional Militar„Pandurii” Colegiului Naþional Militar
„T„T„T„T„Tudor Vladimirescu” aduc premii la Craiovaudor Vladimirescu” aduc premii la Craiovaudor Vladimirescu” aduc premii la Craiovaudor Vladimirescu” aduc premii la Craiovaudor Vladimirescu” aduc premii la Craiova

„Pandurii” Colegiului Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova au adus
premii importante atât pentru instiuþia
aminititã, cât ºi pentru învãþãmântul dol-
jean, de la Olimpiadele naþionale desfãºu-
rate în aceastã perioadã.

a Uniunii Europene). La ediþia a X-a a etapei naþionale a
Concursului Naþional de Istoria ºi Tradiþia Rromilor,
desfãºurat la Bran, Alina Duinea, coordonatã de prof.  Nori
Cadea, a obþinut locul I, la concurs participând elevi din
clasele a VI-a – a XII-a. Dacã pentru limba rromani, disci-
plinã studiatã în clasele a VI-a ºi a VII-a existã o structurã
extraºcolarã de validare la nivel naþional a competenþelor lin-
gvistice ale elevilor rromi, pentru istoria ºi tradiþiile rromilor,
pânã în anul 2008 nu se imaginase o competiþie similarã.
Concursul naþional ºcolar de istoria ºi tradiþiile rromilor s-a
desfãºurat independent de Olimpiada de Limba rromani.
Competiþia a constat în susþinerea unei probe scrise în ca-
drul cãreia Alina Duinea a trebuit sã îºi demonstreze cunoº-
tiinþele despre originea ºi istoria tragicã a rromilor, dar ºi

despre obiceiurile ºi tradiþiile acestei comunitãþi. De aseme-
na, Laura Diaconescu, elevã în cls.a X-a, pregãtitã de prof.
Iuliana Gheorghe, a participat la etapa naþionalã a Olim-
piadei de religie , desfãºuratã la Craiova, obþinând Premiul
Special „Sfântul Apostol Andrei”.
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Atmosferã de sãrbãtoare
cu cei mai îndrãgiþi interpreþi!

Spectacolul „Nuntã de pominã la
olteni” scoate din nou, din cufãrul bu-
nicilor, vechi tradiþii populare, cândva
pãstrate cu sfinþenie, ca toate rânduieli-
le tradiþionale, azi mai rar întâlnite în
forma lor de odinioarã, unele chiar ne-
cunoscute tinerilor. „Ne dorim ca de
acolo, din public, sã vã amintiþi, privin-
du-ne, de copilãrie, de vremurile pe care
sunt convinsã cã le-aþi trãit fiecare din-
tre dvs. participând la o nuntã olteneascã.
Sã vã amintiþi de bunici, sã vã amintiþi de
socri, de naºi, de cuscri, de nuntaºi, de
tradiþiile obiceiurile fiecãrei subzone a Ol-
teniei din care dvs. veniþi”, a declarat, ieri,
Niculina Stoican, manager interimar al
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”.

Atmosfera de sãrbãtoare va fi adusã spec-
tatorilor de artiºti îndrãgiþi:  Niculina Stoi-
can, Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Con-
stantin Enceanu, Petricã Mîþu Stoian, Ma-
rius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana
Popa, Manuela Motocu, Aneta ªiºu, Cris-
tian Bãnãþeanu, Ciri Mayer, Liviu Dicã, îm-
preunã cu orchestra condusã de Cristi Pîr-
lea ºi dansatorii ansamblului, coregrafia apar-
þinându-i maestrului Ionel Garoafã.

„Am dorit sã realizãm un spectacol
care sã vã surprindã, sã revigorãm

aceste secvenþe inedite
din ceremonialul nunþii”

Scenariul ºi regia spectacolului sunt
realizate de Gabriela Rusu-Pãsãrin, re-

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi Departamentul de
Arte al Universitãþii din Craiova anunþã deschiderea înscrie-
rilor pentru prima ediþie a Festivalului  Internaþional al
Tinerilor Regizori „Theater Networking Talents” (28 iunie
– 1 iulie 2017). Evenimentul se adreseazã regizorilor de tea-

Nunta olteneascã, într-un spectacol… de pominã!Nunta olteneascã, într-un spectacol… de pominã!Nunta olteneascã, într-un spectacol… de pominã!Nunta olteneascã, într-un spectacol… de pominã!Nunta olteneascã, într-un spectacol… de pominã!
Cã oltenii sunt oameni plini de viaþã, care

ºtiu sã petreacã, s-a dus demult vestea. Cã
au frumoase tradiþii ºi obiceiuri de nuntã –
încã respectate de sãteni! – iarãºi este
cunoscut, cu jocuri dinamice ºi cântece pline
de tâlc. Din dorinþa de a reaminti bãtrânilor
toate aceste rânduieli ºi a le face cunoscute
ºi celor mai tineri, Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” le aduce în scenã, într-un
spectacol… de pominã! Se intituleazã chiar
aºa, „Nuntã de pominã la olteni”, ºi va fi
prezentat joi, 11 mai, de la ora 18.00, pe
scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova.

Orchestra sub conducerea muzicalã a lui
Cristian Pîrlea, formaþia de dansuri ºi cei
mai îndrãgiþi soliºti vocali vor aduce publi-
cului atât voia bunã, cât ºi ineditul unor
secvenþe din ceremonialului nunþii ºi
emoþia unui astfel de moment. «Este tot ce
ne dorim: sã vã trezim amintiri, sã vã
sensibilizãm ºi sã vã dovedim cã „Maria
Tãnase” este un ansamblu care poartã peste
timp respectul pentru tot ce înseamnã
tradiþie, cântec, joc ºi port popular», a
declarat, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, Niculina Stoican, manager interimar
al instituþiei ºi, totodatã, solistã în spectaco-
lul de peste o sãptãmânã. Biletele se gãsesc
la sediul ansamblului (strada „Criºului” nr.
9) ºi la Agenþia Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, la preþul de 40 lei, cu reducere la
30 lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

Premiera „Nuntã de pominã la olteni” nu
este însã singurul eveniment al lunii mai.
Participarea dansatorilor la douã festivaluri
internaþionale – unul în Maroc, altul în
Statele Unite ale Americii – ºi demararea
proiectului «Ateliere de folclor la „Maria
Tãnase”», adresate tinerilor, au fost anunþa-
te, tot ieri, de conducerea instituþiei.

Duc jocurile populare în Maroc ºi S.U.A.!
Spectaculoase pentru oricine le vede, jocurile populare româneºti vor fi prezentate de dan-

satorii Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” peste hotare, în cadrul a douã festivaluri interna-
þionale care vor avea loc în perioada 12-16 mai. Câte patru perechi de dansatori vor ajunge la
Agadir, în Maroc, iar alte patru – la New York, în Statele Unite ale Americii, la Festivalul
„Ziua României pe Broadway” („Romania Day on Broadway”). „Avem emoþii, pentru cã e
vorba de programe intense. Dar sperãm cã vom face o surprizã plãcutã…”, a declarat maes-
trul coregraf Ionel Garoafã. Evenimentul de peste ocean, susþinut de Institutul Cultural Ro-
mân din New York ºi de Ambasada României în S.U.A., este unul de tradiþie, desfãºurându-se
în aer liber, într-un cadru autentic românesc, dar ºi într-una din cele mai frecventate zone ale
metropolei americane, care atrage un numãr imens de turiºti din toatã lumea.

alizator de emisiuni, timp de 25 de ani, la
Radio Oltenia Craiova, în prezent confe-
renþiar universitar ºi realizator în cadrul
Grupului Operativ al Departamentului
Studiourilor Regionale, Societatea Româ-
nã de Radiodifuziune. „Am dorit sã rea-
lizãm un spectacol care sã vã surprindã,
sã revigorãm aceste secvenþe inedite din
ceremonialul nunþii, având douã compo-
nente importante. Pe de o parte, fiecare
spectator sã se identifice cu acele mo-
mente din ceremonialul nunþii, de la pu-
nerea la cale a unei cãsãtorii ºi pânã la
petrecerea naºilor acasã, dupã încheiere
nunþii. Pe de altã parte, am dorit sã adu-
cem în scenã, ca elemente de noutate,
aspecte inedite din ceremonialul nunþii,
aºa cum eu le-am reperat în cercetarea
de teren de 25 de ani”, a explicat Ga-
briela Rusu-Pãsãrin.

«Este o întoarcere în timp pentru bã-
trâni, sã îºi revadã nunta aºa cum o ºtiau
cândva. Este un model pentru tinerii de
acum care vãd o comparaþie între „seara
burlãciþelor” ºi „fedeleº” ºi nu ºtiu care

sunt elementele ce diferenþiazã cele douã
momente. Altfel identice, numai cã imix-
tiunea modernismului ºi a urbanului a ge-
nerat petrecerea burlãciþelor, dar fedeleºul
a rãmas ºi bãtrânii îl ºtiu…», a adãugat
aceasta. Gabriela Rusu-Pãsãrin a mai spus
cã nu a ºtiut ce înseamnã „mãtãuz” pânã
nu a fost în nordul Olteniei ºi a aflat cã
este vorba despre „buchetul de mireasã
care se face sâmbãta seara, la fedeleº”. S-
a lãmurit, tot în cercetãrile de teren, ºi cum
este un aperitiv oltenesc: „Cu murãturi,
pâine în þest ºi þuicã. Atât!”.

***
Poftiþi, aºadar, la o „Nuntã de pominã

la olteni”, sã vã veseliþi cu cântece cu-
noscute de petrecere ºi cu dansuri popula-
re aºa cum erau jucate odatã de bãtrânii
noºtri, cu obiceiuri ca fedeleºul, împodo-
birea bradului, bãrbieritul mirelui, îmbrã-
catul miresei, ruperea turtei, udatul mire-
sei ºi nu numai.  Nu întâmplãtor spectaco-
lul va avea loc pe 11 mai: înainte, nunta
începea joia, odatã cu cernutul fãinii pen-
tru colaci, ºi þinea pânã marþi!

Din toamnã, tinerii craioveni
sunt aºteptaþi la ateliere

de folclor
Un nou proiect va începe în aceastã toamnã la

Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”: ateliere de
folclor pentru tineri. Potrivit managerului interi-
mar Niculina Stoican, se încearcã, astfel, atât pro-
movarea instituþiei ºi a specificului activitãþii sale,
cât ºi „crearea unei pepiniere pentru formaþia de
dansuri ºi cea muzicalã”. Atelierele folclorice (jo-
curi populare ºi soliºti vocali) se vor desfãºura pe
trei categorii de vârstã, timp de un an. Cursurile
vor avea loc contracost, sãptãmânal, la sediul an-
samblului din Craiova (strada „Criºului” nr. 9), la
final tinerii primind o diplomã de participare. În-
scrierile vor începe în perioada urmãtoare, iar ate-
lierele, dupã vacanþa de varã a elevilor.

Înfiinþat în 2011 ºi format din profesioniºti ºi pensionari
amatori, grupul coral „Amicii” se întâlneºte sãptãmânal – în
fiecare marþi, între orele 10.00-12.00 – la Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”. Repertoriul grupului cuprinde, pânã
în prezent, muzicã religioasã, cântece patriotice ºi prelu-
crãri folclorice. «Cei care împãrtãºesc pasiunea pentru mu-
zica de cor ºi doresc sã facã parte din grup pot lua legãtura
cu membrii sãi în intervalul orar amintit, la sediul instituþiei
din strada „Traian Demetrescu” nr. 31», se precizeazã într-
un comunicat de presã al Casei de Culturã.

Au început înscrierile la Festivalul Internaþional
al Tinerilor Regizori, de la Craiova

Grupul coral „Amicii” se
întâlneºte sãptãmânal la TRADEM

tru absolvenþi în anul universitar 2017, studenþilor regizori
din ultimul an de studiu (anul III – Licenþã, anul II – Mas-
ter) ai Facultãþilor de Teatru din România, Bulgaria, Serbia,
Ungaria, Republica Moldova.  

„Festivalul se va desfãºura sub formã de competiþie, de-
venind o importantã rampã de lansare pentru absolvenþii spe-
cializãrii regie de teatru. Participanþii se vor prezenta cu pro-
ducþia de licenþã/disertaþie”, precizeazã organizatorii. Vor fi
acordate Marele Premiu – regie (câºtigãtorul va fi invitat sã
regizeze un spectacol la Naþionalul craiovean), Premiul I –
regie, Premiul I – scenografie, Premiul Publicului, premii
pentru cel mai bun actor ºi cea mai bunã actriþã.

Pentru înscrieri, fiecare universitate trebuie sã desemneze
maximum douã propuneri  de spectacole, pânã la data de 15
mai a.c. Alãturi de Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi Univer-
sitatea din  Craiova, organizatori ai festivalului sunt Uniunea
Teatralã din România (UNITER), Universitatea Naþionalã de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” (U.N.A.T.C.)
Bucureºti ºi Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova.

Niculina Stoican, Gabriela Rusu-Pãsãrin ºi Ionel Garoafã
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Obligaþiile financiare ale Marii
Britanii faþã de Uniunea Europea-
nã dupã Brexit ar putea ajunge
pânã la 100 de miliarde de euro,
în urma noilor cereri ale statelor
membre. Marea Britanie nu va
plãti obligaþii financiare în valoa-
re de 100 de miliarde de euro
pentru a ieºi din Uniunea Euro-
peanã, a declarat ministrul brita-
nic pentru Brexit, David David.
David Davis a fãcut aceastã de-
claraþie dupã ce publicaþia Finan-
cial Times a dezvãluit în cadrul
unui articol suma pe care Blocul
comunitar ar putea-o solicita
Marii Britanii pentru Brexit. Po-
trivit Financial Times, care cita
o proprie analizã a noilor cereri
solicitate de Franþa ºi Germania,
suma pe care UE ar putea-o soli-
cita statului britanic ar putea
ajunge pânã la 100 de miliarde de
euro. “Nu vom plãti 100 de mili-
arde de euro. Ceea ce trebui sã

Donald Trump ºi Vladimir Putin
au cãzut de acord
sã colaboreze împotriva
ameninþãrii nord-coreene

Donald Trump, preºedintele
SUA, ºi omologul sãu rus, Vladi-
mir Putin, au consimþit sã stabi-
leascã un progres diplomatic în
faþa ameninþãrii impuse de Core-
ea de Nord, în urma tensiunilor
ce au escaladat în ultimele sãptã-
mâni între Phenian ºi Washington.
Casa Albã a anunþat în cadrul
unui scurt comunicat cã cei doi
lideri au avut marþi o convorbire
telefonicã în care au discutat de-
spre cel mai bun mod de a rezolva
situaþia “foarte periculoasã” din
Coreea de Nord. Potrivit Kremli-
nului, Putin ºi Trump au consim-
þit pe parcursul convorseþiei tele-
fonice sã încerce sã stabileascã o
întrevedere bilateralã în Germa-
nia, în luna iulie, cu ocazia sum-
mitului G20 ce va avea loc în
Hamburg. Moscova a descris con-
vorbirea ca fiind una “construc-
tivã ºi practicã”, cei doi preºedinþi
discutând de asemenea ºi despre
conflictul din Siria. Conform
agenþiei de ºtiri RIA, care citeazã
Kremlinul, Trump ºi Putin vor
cãuta sã intensifice dialogul din-
tre secretarul de Stat american,
Rex Tillerson, ºi ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, cu sco-
pul de a intensifica eforturile di-
plomatice în privinþa Siriei.

Suedia va elimina controalele
de identitate la graniþa
cu Danemarca

Guvernul Suediei a anunþat cã
va elimina controalele de identi-
tate pentru persoanele care intrã
în þarã din Danemarca, mãsuri
impuse în luna ianuarie a anului
trecut pentru controlarea fluxu-
lui de imigranþi. Suedia a intro-
dus controalele la frontiere dupã
ce peste 160.000 de persoane au
solicitat azil în 2015. Mãsura a
necesitat o exceptare de la nor-
mele Uniunii Europene privind
libera circulaþie, care urmeazã sã
expire pe 11 mai. Ridicarea con-
troalelor de identitate va pune
capãt întârzierilor cu care se
confruntã mii de navetiºti trans-
frontalieri. Guvernul suedez este
convins cã decizia nu va duce
la creºterea numãrului de solici-
tanþi de azil, care a scãzut la mai
puþin de 30.000 în 2016. “Nu
vom reveni la nivelul pe care l-
am avut atunci (în 2015). Vrem
sã avem controlul maxim posi-
bil asupra celor care vin în Sue-
dia”, a declarat ministrul sue-
dez al Afacerilor Interne, Anders
Ygeman. În timp ce verificarea
documentelor de identitate în
trenuri, autobuze ºi feriboturi
care vin din Danemarca se vor
încheia, vor fi introduse controa-
le mai stricte la frontiera suede-
zã, inclusiv sporirea supraveghe-
rii video, cercetarea autovehicu-
lelor cu raze X ºi verificarea plã-
cuþelor de înmatriculare. Potri-
vit autoritãþilor suedeze, persoa-
nele care vor intra în þarã vor
trebui sã prezinte documentele
care le oferã acest drept, nu nu-
mai cartea de identitate.

Asearã a fost programatã – po-
trivit cutumelor – marea dezbate-
re televizatã a candidaþilor califi-
caþi în turul doi al alegerilor prezi-
denþiale din Franþa, transmisã - de
France 2 ºi TF 1 – îndelung pre-
paratã de echipele de campanie,
acestea convenind cu dificultate
asupra dispozitivului din platou.
Ultimele sondaje, publicate ieri, îl
poziþioneazã pe Emmanuel Ma-
cron la 59% din intenþiile de vot ºi
pe Marine Le Pen la 41%. Dar,
poziþia ambiguã a lui Jean Luc Me-
lenchon, liderul miºcãrii „Franþa
nesupusã”, „frontul republican
este mai fisurat ca niciodatã”, as-
cunde parcã ceva. Marine Le Pen a încercat
sã convingã cã nu este tatãl sãu, Jean Marie
Le Pen, din 2002, când a fost învins în turul
doi al prezidenþialelor de Jacques Chirac. Lui
Emmanuel Macron, pentru alungarea arogan-
þei, neofit în politicã fiind, i s-a adus în atenþie
„sindromul Hillary Clinton”. De partea candi-
datului „En Marche” se aºeazã ºi majoritatea
media. Site-ul de investigaþii MediaPart afir-
mã cã partidul Frontul Naþional a avut o pozi-
þie pro-rusã în dosarul ucrainian, în Parlamen-

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

La ce nu se mai aºtepta... Marine Le Pen!La ce nu se mai aºtepta... Marine Le Pen!La ce nu se mai aºtepta... Marine Le Pen!La ce nu se mai aºtepta... Marine Le Pen!La ce nu se mai aºtepta... Marine Le Pen!

tul European, pentru un împrumut de 9 mili-
oane de euro, obþinut în 2014 de la o bancã
rusã. Site-ul povesteºte cum senatorul Alexan-
dre Babakov, un oligarh rus, consilier influent
pe lângã Vladimir Putin, în conivenþã cu or-
ganizaþiile ruse din strãintate, a facilitat con-
tactul între Frontul Naþional ºi trei bãnci ruse,
între 2014 ºi 2016. Frontul Naþional ar fi con-
tractat mai mult de 9 milioane de euro de la
banca rusã „Prima Bancã Ceho-Rusã” (FCRB),
în 2014, pentru finanþarea campaniei premer-

gãtoare alegerilor departamentale,
din 2015. Menþionate mai sunt ºi
alte nume, de membri ai echipei de
campanie a lui Marine Le Pen. În-
tâlnirile s-au derulat la Geneva sau
la Paris, Alexandre Babakov fiind
reprezentat de un intermediar le-
ton, Vilis Dambis, de fiecare datã.
Bineînþeles cã, în context, Frontul
Naþional a afiºat o linie pro-rusã,
în legãturã cu Donbas-ul, est-ul
Ucrainei, susþinerea separatiºtilor
ruºi. Dupã 2014, Frontul Naþio-
nal a menþionat cã nici o bancã
francezã nu a dorit sã îi ofere îm-
prumuturi, ceea ce într-o împre-
jurare recunoºtea ºi Marine Le

Pen, dupã ce formulase solicitãri de împru-
muturi în SUA, Spania ºi da, în Rusia. Faptul
cã ancheta MediaPart, realizatã în colaborare
cu site-ul de investigaþii leton Re:Baltica, pri-
vind dedesubturile finanþãrii ruse a Frontului
Naþional, este publicatã în aceste zile, aduce
asemãnare cu deplasarea lui Mircea Geoanã
la domiciliul lui Sorin Ovidiu Vântu, cu numai
douã zile înaintea turului doi al alegerilor pre-
zidenþiale din România din 2009, despre care
se vorbeºte atâta în aceste zile.

Datoriile Marii Britanii faþã de UE ar putea ajunge
pânã la 100 de miliarde de euro, dupã Brexit

facem este sã discutãm în deta-
liu care ne sunt drepturile ºi obli-
gaþiile”, a declarat Davis pentru
un canal britanic de televiziune.
Acesta a adãugat de asemenea cã
Guvernul britanic nu a primit
pânã acum din partea UE nicio
estimare a obligaþiilor financiare.
Intenþia Londrei în ceea ce pri-
veºte negocierile privind situaþia
dupã Brexit a cetãþenilor UE care
locuiesc în Marea Britanie este de
a le acorda drepturi similare cu
cele de care beneficiazã ºi în
acest moment, a declarat David
Davis. “Avem intenþia sã obþinem
o înþelegere generoasã, aproape
exact ce au în acest moment, iar
cetãþenii britanici vor beneficia de
acelaºi lucru”, a declarat Davis
într-un interviu. Ministrul a de-
clarat cã este important sã se
ajungã cât mai curând la un acord
privind drepturile viitoare ale ce-
tãþenilor UE care locuiesc în

Marea Britanie ºi ale britanicilor
care locuiesc în þãri din Blocul
comunitar, întrucât incertitudinile
în acest sens provoacã anxietate
în rândul populaþiei. Pe de altã
parte, cotidianul Frankfurter Al-
lgemeine Sonntagszeitung (FAS)
relata cã premierul Theresa May
i-ar fi spus lui Jean-Claude Jun-
cker, preºedintele Comisiei Eu-
ropene, cã problema cetãþenilor
UE din Marea Britanie ar putea fi
rezolvatã foarte simplu dacã aceº-
tia ar fi trataþi precum cetãþenii
din þãri terþe. Juncker ar fi repli-
cat cã ar fi o problemã majorã,
întrucât cetãþenii UE se bucurã
în acest moment de o serie de
drepturi speciale ºi ar fi necesa-
rã o discuþie aprofundatã despre
o serie de detalii, cum ar fi asi-
gurãrile de sãnãtate. Marea Bri-
tanie trebuie sã-ºi achite “anga-
jamentele financiare” ce decurg
din apartenenþa la UE, a declarat

Michel Barnier, negocia-
torul ºef al Uniunii Eu-
ropene pentru Brexit,
care a avertizat cã ne-
gocierile nu vor fi rapi-
de ºi fãrã probleme. Ofi-
cialul european a mai
declarat cã Londra tre-
buie sã soluþioneze
chestiunea obligaþiilor fi-
nanciare pentru a putea
demara negocierile pe
tema viitoarelor legãturi
între Marea Britanie ºi
Uniunea Europeanã. Ofi-
cialul a declarat cã “Ma-
rea Britanie trebuie sã
depunã eforturi susþinu-
te” în aceste negocieri,
sugerând cã pãrþile impli-
cate au doar aproxima-
tiv 16 luni pentru a ajun-
ge la un acord. “Timpul
este scurt, foarte scurt”,

a avertizat Barnier, care a preci-
zat cã nu este ostil Marii Britanii,
iar discuþiile nu sunt o metodã de
pedepsire a Londrei. “Nu este o
pedeapsã, nici nu este vreo taxã
de ieºire. Uniunea (Europeanã) ºi
Regatul Unit au angajamente co-
mune. Au obligaþii referitoare la
finanþarea de programe ºi proiec-
te”, a declarat oficialul european.
“Obiectivul nostru în prima fazã
va fi sã ajungem la un acord cu
Marea Britanie privind o metodo-
logie riguroasã pentru a calcula
aceste obligaþii”, a precizat el.
Barnier a mai avertizat ºi asupra
“iluziilor cã procedura de Brexit
nu va avea un impact material în
vieþile noastre sau cã negocierile
pot fi finalizate rapid ºi fãrã pro-
bleme. Nu este cazul acum”. Gu-
vernul Theresa May vrea un
acord cu Uniunea Europeanã
post-Brexit, dar obþinerea aces-
tuia va depinde de respectarea de
cãtre Marea Britanie a libertãþi-
lor fundamentale comunitare -
libertatea circulaþiei persoanelor,
bunurilor, serviciilor ºi capitalu-
lui. Theresa May a semnalat cã
ar putea finaliza negocierile cu
UE fãrã ajungerea la un acord.
Negocierile propriu-zise cu Ma-
rea Britanie pe tema Brexit vor
începe abia dupã instalarea nou-
lui guvern de la Londra, rezultat
în urma scrutinului anticipat din
8 iunie, a transmis preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Clau-
de Juncker. Barnier a declarat cã
în urmãtoarele luni se va con-
centra pe discutarea a trei ches-
tiuni: situaþia dupã Brexit a ce-
lor aproximativ cinci milioane de
cetãþeni afectaþi de acest eveni-
ment, obligaþiile financiare ale
Londrei faþã de UE ºi probleme-
le referitoare la frontiera Marii
Britanii cu Irlanda.
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Capital propriu

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:15

În ciuda portofoliului impecabil
de pânã atunci, lui Naomi
Bishop îi este refuzatã o funcþie
globalã din cauza unei singure
oferte publice iniþiale nereuºite
pentru o companie ce urmeazã
sã fie cotatã la bursã. În acelaºi
timp, adjunctei sale, Erin, îi este
refuzatã promovarea pentru al
doilea an consecutiv, îngustând
tot mai mult culoarul de oportu-
nitãþi pentru femeile din secto-
rul financiar.

Stãpânul vremii

Se difuzeazã la Antena 1,  ora 01:00

O serie de evenimente meteo-
rologice ciudate se petrec în
jurul oraºului Washington D.C.
ºi reuºesc sã aducã împreunã
doi fraþi înstrãinaþi, fiii unui om
de ºtiinþã, cândva celebru,
specializat în climã. Unul dintre
fraþi îºi bãnuieºte tatãl cã a
influenþat vremea pentru a-ºi
face fiii sã se revadã. Cei doi
fraþi încep sã investigheze ºi
descoperã cã toþi duºmanii
tatãlui lor sunt morþi, uciºi de
fenomene meteorologice
bizare.

Mãsuri disperate

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Poliþistul Frank Conner
(Andy Garcia) al cãrui fiu
bolnav de cancer are nevoie
urgenþã de un transplant de
mãduvã, gãseºte donatorul
perfect în persoana lui Peter
McCabe, un condamnat pe
viaþã pentru crimã (Michael
Keaton), un tip extrem de
periculos înzestrat cu un
ºarm malefic.

JOI - 4 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 La un pas de România
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:55 Pulsul zilei (R)
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
05:00 Ora regelui (R)
05:50 Drum bun! (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 AP
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 Vacanþã cu fantome
2010, Ungaria, Comedie
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Handbal
21:40 Câºtigã România!
22:35 Naturã ºi aventurã (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)
03:20 Poate nu ºtiai
03:25 Eurovision 2017

TVR 2

07:40 Micul prinþ
09:25 Afacerea Est
10:50 Ebola
11:45 Ziua Independenþei:

Renaºterea
13:40 Kung Fu Panda 3
15:15 Mirajul Dansului 3
16:45 Campionii
18:15 Zoolander no. 2
20:00 Prima luni din mai
21:30 Un minut de tãcere
23:00 Capital propriu
00:40 Un tãrâm ciudat

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
2017, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

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

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Mary ºi Rhoda (R)
13:15 Marea farsã (R)
15:45 La bloc
18:00 Cheia
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Bunraku
01:00 Mãsuri disperate (R)
03:00 Cine A.M.
05:30 Cheia (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 Best Factor

23:00 Xtra Night Show

01:00 Stãpânul vremii

2011, SUA, SF

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 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Raliul (R)
1984, România, Aventuri,

Romantic, Sport
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 De ce are vulpea coadã?

1988, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pe muchia dreptãþii
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Joe cel frumos (R)

2000, SUA, Marea Britanie,
Comedie, Dramã

02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League, Monaco - Juventus
21:00 Ora exacta in sport

(direct)
22:00 Fotbal UEFA Europa

League semifinala, Celta Vigo –
Manchester United

00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat,

ep. 28 (EXPLOZIV)
01:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Partial
înnoratjoi, 4 mai - max: 25°C - min: 13°C

$
1 EURO ........................... 4,5485 ............. 45485
1 lirã sterlinã................................5,3828....................53828

1 dolar SUA.......................4,1691........41691
1 g AUR (preþ în lei)........168,1140.....1681140

Cursul pieþei valutare din 4 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ În conformitate cu prevede-

rile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupa-
re a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunzãtor funcþiilor contractua-
le ºi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel
cum a fost modificat prin Hotarârea de
Guvern nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã con-
curs la sediul din str. Constantin Lecca,
nr. 32, pentru ocuparea a 6 (sase) posturi
vacante în regim contractual, pe perioa-
dã nedeterminatã de paznic din cadrul
Serviciului Pazã. Concursul pentru ocu-
parea postului vacant va consta în 3 eta-
pe succesive, dupã cum urmeazã: - se-
lecþia dosarelor de înscriere – 19.05.2017
ora 12.oo; - proba scrisã  - 26.05.2017 ora
10,oo; - interviul – 31.05.2017 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-ca-
dru, în vederea participãrii la concurs,
candidatul trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Condiþii generale: a)
are cetãþenia românã, cetãþenie a altor sta-
te membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în România; b)
cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d) are capacitate deplinã
de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate co-
respunzãtoare postului pentru care can-
dideazã, atestatã pe baza adeverinþei me-
dicale eliberate de medicul de familie sau
de unitãþile sanitare abilitate; f) îndeplineº-
te condiþiile de studii ºi, dupã caz, de ve-
chime sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv pentru sã-
vârºirea unei infracþiuni contra umanitã-
þii, contra statului ori contra autoritãþii, de
serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori
a unor fapte de corupþie sau a unei in-
fracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-
o incompatibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: - studii
medii/generale,  atestat specialitate agent
de securitate; Dosarele de înscriere la con-

curs se vor depune pânã pe data de
18.05.2017, ora 16.00, la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din str.
Constantin Lecca, nr. 32. Informaþii su-
plimentare ºi bibliografia se pot obþine
de la Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj, Compartiment Resurse Umane-
persoanã de contact, Brãiloiu Lenuþa, la
telelefon  0251/415841.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Centrul
Multifuncþional Craiova scoate la în ve-
derea închirierii urmãtoarele  spaþii dis-
ponibile: · spaþii de birouri cu suprafeþe
cuprinse între   41,00 – 105,00 mp,  spaþii
expoziþionale permanente etaj 1 în vede-
rea realizãrii showroom –ului “TOTUL
PENTRU CASA TA’’ ,  spaþii de depozita-
re ºi de alimentaþie publicã – în   incinta
Centrului Multifuncþional Craiova. · Spa-
þii moderne de birouri, cu suprafeþe  22,80
m.p., avîãnd incluse o serie de facilitãti
precum : instalaþii moderne de funcþio-
nare de ultimã generaþie, spaþii comune
de tip oficiu, salã multifuncþionalã dota-
tã corespunzãtor, locuri de parcare gra-
tuitã. Birourile se gâsesc în incinta Cen-
trului de Dezvoltare Tehnologicã ºi Ex-
celenþã în Afaceri. Documentaþia necesa-
rã se procurã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului, nr. 26, etaj 2,
camera E211. Licitaþia va avea loc la ace-
eaºi adresã în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro ºi
0769.268690.

COMUNA Amãrãºtii de Sus. Judeþ
Dolj. CIF:5001902. Anunþ prealabil pri-
vind afiºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Amãrãºtii de Sus, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.7 începând cu
data de 09.05.2017, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Amãrãºtii de
Sus, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Le-
gea cadastrului ºi a publicitãþii imobili-
are nr.7/1996, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.

Anunþul tãu!
Consiliul Local Bratovoeºti, Co-

muna Bratovoeºti, judeþul Dolj scoa-
te la licitatie urmatoarele imobile: - spa-
þiul în suprafaþã de 102,87 mp, situat
în incinta Dispensarului Uman,  în ve-
derea  concesionãrii, pentru amena-
jare Cabinete Medicale. Data limitã
pentru solicitarea clarificãrilor -
22.05.2017. Data limitã de depunere a
ofertelor 26.05.2017, ora 10.00, data ºi
locul la care se va desfasoara sedinta
publicã: 26.05.2017, ora 10.30, la sediul
Primãriei  comunei Bratovoesti, jude-
tul Dolj. - spaþiul în suprafaþã de 82,79
mp, situat in incinta Dispensarului
Uman,  în vederea  concesionãrii, pen-
tru amenajare Farmacie . Data limitã
pentru solicitarea clarificãrilor-
22.05.2017. Data limitã de depunere a
ofertelor 26.05.2017, ora 10.30, data ºi
locul la care se va desfãºoarã ºedinþa
publicã: 26.05.2017, ora 11.00, la sediul
Primãriei  comunei Bratovoeºti, jude-
þul Dolj. - teren în suprafaþã de 1091
mp, situat în comuna Bratovoeºti, sat
Bãdoºi în vederea  concesionãrii, afe-
rentã Magazinului, pentru desfãºura-
rea de activitãþii de comerþ. Data limi-
tã pentru solicitarea clarificarilor-
22.05.2017. Data limitã de depunere a
ofertelor 26.05.2017, ora 11.00, data ºi
locul la care se va desfãºoarã sedinþa
publicã: 26.05.2017, ora 11.30, la sediul
Primãriei  comunei Bratovoeºti, jude-
þul Dolj. - teren în suprafaþã de 1500
mp, situat în  comuna Bratovoeºti, sat
Bratovoeºti, în vederea concesionãrii,
ce aprþine domeniului privat al comu-
nei Bratovoeºti, situat în T. 60, p.360,
pentru construire Service Auto. Data
limitã pentru solicitarea clarificãrilor-
22.05.2017. Data limitã de depunere a
ofertelor 26.05.2017, ora 11.30, data ºi
locul la care se va desfãºoarã ºedinþa
publicã: 26.05.2017, ora 12.00, la sediul
Primãriei  comunei Bratovoeºti, jude-
þul Dolj. Personele interesate pot in-
tra în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire, pentru lotul
care inteseazã de la sediul primãriei
comunei Bratovoeºti, achitând cos-
tul multiplicãrii documentaþiei. Tele-
fon – 0251/371029.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Anunþul tãu!
COMUNA ªimnicu de Sus. Judeþ

Dolj. CIF:4553291. Anunþ prealabil pri-
vind afiºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã ªimnicu de Sus, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pen-
tru sectoarele cadastrale nr.10 înce-
pând cu data de 09.05.2017, pe o pe-
rioadã de 60 de zile, la sediul Comunei
ªimnicu de Sus, conform art.14 alin.(1)
ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documente-
lor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþiona-
le de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

FOTBAL CLUB U. CRAIOVA S.A.-
în faliment, CUI 14725165, prin lichida-
tor judiciar AGENÞIA DE INSOLVENÞÃ
SPRL, cu sediul în Bucureºti, Str. B. P.
Haºdeu, nr. 12, sector 5. Vinde prin lici-
taþie publicã TEREN INTRAVILAN su-
prafaþã 10353 mp, situat în Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 27 B, nr. cad.
21038, CF Craiova nr. 51121. Licitaþia
are loc în data de 10.05.2017, ora 13.00,
la sediul lichidatorului judiciar. Preþ de
pornire: 509.865 lei+TVA. Dacã bunul nu
se adjudecã, licitaþia se va relua în ace-
leaºi condiþii, pânã la adjudecare în data
de 17.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017,
07.06.2017, 14.06.2017. Documentaþia
înscrierii la licitaþie (inclusiv dovezile de
platã a garanþiei ºi caietului de sarcini)-
 se va depune la sediul lichidatorului
judiciar cu cel puþin 24 ore înainte de
data organizãrii licitaþiei. Informaþii su-
plimentare la sediul lichidatorului judi-
ciar sau la telefon 021.319.45.56 sau -
www.agentiadeinsolventa.ro.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Caut persoanã companie
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 evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartement 2 ca-
mere semidecomanda-
te - etaj 2, zona Billa.
Telefon: 0769/688.736.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere decomandate Cra-
iova toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
 Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon: 0723/
868.991.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp curte,
grãdinã, vie, Livezi-Podari,
drum naþional, asfalt, puþ
american. Telefon: 0722/
266.718, 0251/522.579.
Vând casã cartier Catar-
giu, str. Tîrnava nr. 21.
Relaþii la telefon: 0756/
420.895.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

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

Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr butelie aragaz.
Telefon: 0785/688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VÂND familii de albine.
Telefon: 0784/450.290.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 4 mai 2017

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

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

PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/2011 modifica-
tã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Comunei Malu Mare, judeþul Dolj
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale de exe-
cuþie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Malu Mare, judeþul
Dolj:

-     1 post Administrator Public;
- 1 post ºofer microbuz ºcolar, în cadrul Compartimentului Administrativ ºi pazã;
- 1 post Guard, Compartiment Administrativ ºi pazã.
 Condiþii generale de participare la concur:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3 din Regulamen-

tul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:

pentru funcþia de Administrator Public:
      -     studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã,

în domeniul ªtiinþelor economice;

             pentru funcþia de ºofer microbuz ºcolar:
- studii generale;
- permis de conducere  categoria ,, D” în termen de valabilitate;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave ( penal sau cu permis suspendat).

             pentru funcþia de Guard:
- studii generale;
- curs calificare fochist.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în data de 29 mai
2017, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 31 mai 2017, ora 1400, interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv pânã la data de 18 mai 2017.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare din com. Malu

Mare, str. Primãriei  nr. 7, telefon  0251446145, 0251446065 ºi la secretarul comisiei de
concurs, telefon 0757 063.505.

Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama
de udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de spã-
lat Alba–Lux. Expresor
cafea. Telefon: 0351/
181.202.

Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã niche-
latã. 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 giurgiuve-
le duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie , poli-
zor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã . Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige 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. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut pâi-
ne 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 fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând baloþi lucernã, urui-
toare cereale, cazan þui-
cã  ºi bicicletã copii pen-
tru vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb garsonierã îm-
bunãtãþitã, Brazdã, etaj
3, cu apartament deco-
mandat Brazdã, G7, etaj
1-3. Exclus agenþii. Tele-
fon: 0722/646.769.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþie doresc
doamnã pentru prietenie
cãsãtorie peste 50 ani.
Telefon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Dupã un start de campanie ire-
al, cu douã victorii din tot atâtea
partide, 26-23 în Belarus, res-
pectiv 28-23, la Cluj, cu Polonia,
semifinalistã la JO 2016, repre-
zentativa României cautã, desea-
rã, în Sala Lascãr Panã din Baia
Mare, sã dea lovitura de graþie ºi
Serbiei, iar dacã se va întâmpla
astfel, bãieþii lui Xavier Pascal
vor face un pas uriaº spre tur-
neul final al Euro 2018 (Croaþia),
întrecere la care “tricolorii” n-au
mai fost prezenþi din 1996.

Duminicã, de la ora 21:00, va
fi ºi meciul retur contra plavi-
lor, programat a se disputa la
Kragujevac.La ultimul joc pe
propriul teren, ºi cel mai recent,
sârbii s-au fãcut de râs în faþa
selecþionatei din Belarus, 27-36
la Niº, rezultat care venea dupã
o rãsunãtoare izbândã în Polo-
nia, 37-32.

Selecþionerul Xavier Pascual, a
convocat ºapte jucãtori de peste
hotare pentru “dubla” cu Serbia.

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CE 2018

Un pas uriaº spreUn pas uriaº spreUn pas uriaº spreUn pas uriaº spreUn pas uriaº spre
turneul final?turneul final?turneul final?turneul final?turneul final?

România – Serbia, astãzi, ora 20:00, în direct la TVR 2

“Realist vorbind, noi plecãm cu ºansa a doua în aceastã confrunta-
re, dar la fel am plecat ºi în meciul cu Belarus ºi în cel cu Polonia. Ce
îmi doresc este ca bãieþii sã fie sãnãtoºi în primul rând ºi sã se dãru-
iascã pe teren. Va fi ºi un duel tactic, ºi aici suntem bine reprezentaþi,
trebuie în schimb sã fim puternici fizic ºi lucizi pentru a pune în
aplicare ceea ce o sã cearã antrenorul.”

Alexandru Dedu, preºedinte FRH.

Printre modificãrile efectuate,
comparativ cu lotul din meciurile
cu Belarus ºi Polonia, se numãrã
revenirea lui Dan Racoþea, che-
marea în premierã a lui Javier
Humet ºi renunþarea, pentru
aceasta partidã, la pivoþii Adrian
Rotaru ºi Iulian Stamate, interul
dreapta Bogdan Criciotoiu, extre-
ma stânga Nicuºor Negru ºi
portarul Ionuþ Irimuº.

Componenþa lotului “tricolor”
Portari: Mihai Popescu (Saint

Raphael/Franþa), Ionuº Iancu
(CSM Bucureºti);

Extreme stânga: Chike Onye-
jekwe (HC Odorhei), Rãzvan Pa-
vel (Potaissa Turda);

Extreme dreapta: Valentin
Ghionea (Wisla Plock/Polonia),
Andrei Mihalcea (HC Odorhei);

Pivoþi: Dan Andrei Savenco,
Marius Mocanu (ambii Dinamo),
Andras Szasz (HC Odorhei);

Interi stânga: Dan Racoþea
(Wisla Plock/Polonia), Ionuþ Ram-
ba (TBV Lemgo/Germania),
Georgicã Cîntec, Radu Lazãr (am-
bii Potaissa Turda);

Interi dreapta: Marius Sado-
veac (Tremblay/Franþa), Javier

Humet (CSM Bucureºti), Demis
Grigoraº (Tatabanya/Ungaria);

Centri: Alexandru Csepreghi
(USC Handball/Franþa), Cristian
Fenici (Politehnica Timiºoara).

Þara vecinã mizeazã
pe toate vedetele

Selecþionerul Serbiei, Jovica
Cvetkovic, va miza pe un lot de
22 jucãtori, din care fac parte toa-
te vedetele lor care evolueazã în
campionatele de top din Europa.
Extrema Darko Djukic (Kielce/

Polonia – câºtigãtoarea Ligii Cam-
pionilor 2016), interul stânga Pe-
tar Djordjic (Flensburg/Germania
— câºtigãtoarea Ligii Campioni-
lor 2014), centrul Petar Nenadic
(Fuchse Berlin/Germania — câº-
tigãtoarea EHF Cup 2015), inte-
rul Zarko Sesum (Goeppingen/
Germania — câºtigãtoarea EHF
Cup 2016) vor evolua contra Ro-
mâniei. Veteranul Dalibor Cutura
(HC Dobrogea Sud, 40 ani) face
ºi el parte din lotul pentru dubla
“tricolorii”.

GRUPA 2
1. România 2 2 0 0 54-46 4
2. Belarus 2 1 0 1 59-53 2
3. Serbia 2 1 0 1 64-68 2
4. Polonia 2 0 0 2 55-65 0

Tot azi se joacã Belarus – Polonia.
Primele douã clasate ºi cea mai bunã formaþie de pe locul al treilea în

cele ºapte grupe se vor califica la turneul final din Croaþia, programat
între 12 ºi 28 ianuarie 2018.

Real Madrid a câºtigat la un scor de neprezentare,
3-0, marþi searã, pe “Santiago Bernabeu”, contra ri-
valei locale Atletico, în manºa tur a semifinalelor Ligii
Campionilor. Disputa, o reeditare a ultimului act al
ediþiei trecute, dar ºi a celui din 2014, când câºtig de
cauzã a avut de fiecare datã tot Realul, a fost decisã
de un hat-trick al fenomenalului Cristiano Ronaldo (10,
73, 86), ocazie cu care starul portughez a ajuns, ne-
verosimil, la 399 de goluri în 327 de partide jucate în
tricoul blanco. Tot trei goluri reuºise CR7 împotriva
lui Atletico ºi în turul actualei stagiuni din La Liga,
atunci pe “Vicente Calderon”, într-o victorie de ase-
menea cu 3-0. Altfel, Griezmann ºi compania au fã-
cut o partidã extrem de slabã în fief-ul marelui duº-
man, neavând decât o singurã reluare pe spaþiul porþii
adverse, tocmai în minutul 90, ºi aceea mai mult o
pasã la portar a lui Godin.
Real: Navas – Carvajal (Nacho 46), Ramos,

Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric –
Isco (Asensio 68), Benzema (Vazquez 78), Ro-

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul

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

de la Rabat, în Maroc / 19:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
U-BT Cluj Napoca – CSM CSU
Oradea.

DIGI SPORT 4
17:00, 19:00 – HANDBAL (M)

– Cupa României: HC Dunãrea
Brãila – CS Mãgura Cisnãdie,
ASC Corona Braºov – CSM
Bistriþa.

DOLCE SPORT 1
22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Celta Vigo – Manchester
United / 2:30 – HOCHEI NHL:
New York Rangers – Ottawa
Senators.

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:00 – HANDBAL (M)

– Cupa României: HC Dunãrea
Brãila – CS Mãgura Cisnãdie,

LIGA CAMPIONILOR – SEMIFINALE – MANªA TUR

Alt show marca Ronaldo, iar Real
îºi distruge rivala Atletico

naldo. Antrenor: Zinedine Zidane.
Atletico: Oblak – Saviæ, Lucas, Godín,

Filipe Luís – Gabi, Saúl Ñíguez (Gaitan
58), Koke, Carrasco (Correa 68) – Griez-
mann, Gameiro (F. Torres 57). Antrenor:
Diego Simeone.

Cealaltã semifinalã a debutat asearã,
când faþã în faþã s-au aflat AS Monaco cu
Juventus. Returul celor douã jocuri va fi
în 9 ºi 10 mai, iar ultimul act se va consu-
ma în 3 iunie, pe “Millenium Stadium” din
capitala galezã Cardiff.

36 de meciuri consecutive de UCL
în care “galacticii” înscriu pe “Bernabeu”

Real a ajuns, dupã victoria cu Atletico,
la 36 de meciuri consecutive în care mar-
cheazã pe “Santiago Bernabeu” în cea mai

importantã competiþie intercluburi din Europa, a
notat Marca.

Ultimul meci în care “albii” nu reuºiserã sã înscrie
în Liga Campionilor, în propriul fief, s-a înregistrat în
urmã cu ºase ani, în aprilie 2011, când pierdeau în
faþa Barcelonei, scor 0-2, în turul semifinalelor com-
petiþiei ce urma sã fie câºtigatã de echipa antrenatã pe
atunci de Josep Guardiola, dupã o finalã cu Manchester
United (3-1).

Performanþa celor de la Real Madrid nu stã în pi-
cioare doar în Liga Campionilor, fotbaliºtii pregãtiþi
de Zinedine Zidane ajungând, dupã acest succes cu
Atletico, la 59 de meciuri consecutive în care înscriu,
în toate competiþiile. Ultima partidã în care nu punc-
taserã se consemna exect în turul semifinalelor ediþiei
trecute, 0-0 pe “City of Manchester Stadium”.

Astfel, madrilenii sunt la doar patru meciuri distan-
þã sã egaleze recordul deþinut de Bayern Munchen,
nemþii având o serie de 63 de meciuri în toate compe-
tiþiile în care au reuºit sã marcheze.

LIGA EUROPA – SEMIFINALE –
PRIMA MANªÃ

Astãzi, ora 22:05
Celta Vigo – Manchester Utd

(Sport.ro, Dolce 1)
Cealaltã semifinalã a avut loc asea-

rã, între Ajax Amsterdam ºi Lyon.
Returul va avea loc joi 11 mai,

în timp ce marea finalã este pro-
gramatã pentru data de 24 mai, pe “Friends Arena” din Stockholm
(Suedia).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

ASC Corona Braºov – CSM
Bistriþa.

SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Celta Vigo – Manchester
United.

EUROSPORT 1
12:45, 14:45, 17:15 – FOTBAL

– Campionatul European Under
17, în Croaþia: Germania – Bosnia,
Anglia – Norvegia, Serbia –
Irlanda / 20:00, 22:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Estoril, în
Portugalia.

EUROSPORT 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Estoril, în Portugalia / 22:15,
23:45, 1:15 – FOTBAL PE PLAJÃ
– Cupa Mondialã, la Nassau, în
Bahamas: Paraguay – Tahiti,
Brazilia – Portugalia, Elveþia – Iran.

TVR 2
20:00 – HANDBAL (M) –

Preliminarii Campionatul Euro-
pean 2018: România – Serbia.
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1. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
2. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
3. Dinamo 8 4 3 1 11-7 36
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 IX-a
FC Voluntari – ACS Poli, vineri, ora 18

Chiajna – ASA, vineri, ora 20.30
FC Botoºani – Gaz Metan, duminicã, ora 13.30

CSMP Iaºi – Pandurii, luni, ora 18

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 8 2 4 2 10-7 26
11. ACS Poli 8 4 3 1 8-4 22
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

Play-off – etapa a IX-a
CFR Cluj – Dinamo, sâmbãtã,  ora 21.15

„U” Craiova – Viitorul,  duminicã, ora 21.15
Astra – FCSB, luni ,  ora 20.30

Disperat cã îi poate sufla titlul o
echipã de copii, cu un buget de 3-4
ori mai mic, care i-a ºi cedat cei
mai buni jucãtori pânã acum, Gigi
Becali se agaþã de speranþa cã Uni-
versitatea Craiova o va încurca pe
Viitorul în acest week-end. „Craio-
va este în formã are obiectiv, poate
lua locul 3, aºa cã va trage tare cu
Viitorul” anunþa patronul FCSB.
ªansele Craiovei la podium sunt
însã doar teoretice. Iar dacã Dina-
mo scoate sâmbãtã mãcar 1 punct
în Gruia, atunci nici mãcar mate-
matic ªtiinþa nu mai poate ajunge
pe locul 3, deoarece dinamoviºtii au
avantajul meciurilor directe. Prac-
tic, Craiova nu mai are obiectiv în
acest final de campionat. E aproa-
pe imposibil ca Astra sã câºtige
ambele meciuri ºi sã o depãºeascã,
iar locul 4 sau 5 reprezintã acelaºi
lucru, atât din punct de vedere al
banilor din drepturile TV, cât ºi în
privinþa intrãrii în Europa League,
întrucât CFR Cluj oricum nu parti-
cipã în competiþiile UEFA. Unicul

Fãrã obiectiv în finalul acestui campionat, Univer-
sitatea se poate menaja pentru returul semifinalei

Cupei României ºi pentru derby-ul cu FCSB ºi astfel
sã alinieze o formulã experimentalã cu Viitorul

Fostul selecþioner, Victor Piþur-
cã, spune cã aºteaptã o nouã pro-
vocare pentru a antrena în zona
Golfului ºi cã în România nu ar mai
fi tentat decât sã pregãteascã Uni-
versitatea Craiova sau echipa naþi-
onalã, dar numai în anumite condi-
þii. Piþurcã ar reveni în Bãnie, dar
nu anul acesta, iar la echipa naþio-
nalã s-ar întoarce, însã nu cu ac-

Piþurcã: „În România, aº mai antrenaPiþurcã: „În România, aº mai antrenaPiþurcã: „În România, aº mai antrenaPiþurcã: „În România, aº mai antrenaPiþurcã: „În România, aº mai antrena
doar Craiova sau naþionala”doar Craiova sau naþionala”doar Craiova sau naþionala”doar Craiova sau naþionala”doar Craiova sau naþionala”

tuala conducere a FRF. „Craiova
mã tenteazã. Am mai spus, e singu-
ra echipã unde aº fi tentat sã antre-
nez în România. Obiectivul meu
acum e, însã, sã antrenez în Golf.
Bine, aº accepta sã preiau ºi echipa
naþionalã, dar sã se schimbe Fede-
raþia, cu o altã conducere a FRF”,
a declarat Victor Piþurcã la Digi
Sport. Piþurcã a mai antrenat pe

Universitatea, între 1994 ºi 1995,
ºi pentru scurt timp în 2010. El a
pregãtit echipa naþionalã în trei rân-
duri. Primul mandat a fost între
1998 ºi 1999, când a reuºit sã-i ca-
lifice pe tricolori la Euro 2000, dar
a plecat din cauza unui conflict cu
Hagi ºi Gicã Popescu, cel de-al doi-
lea între 2004 ºi 2009, iar ultimul
mandat a fost între 2011 ºi 2014.

Calificatã deja în Final Four-
ul Ligii Elitelor, echipa de juniori
sub 17 ani a Universitãþii Craiova
s-a impus ieri, cu scorul de 12-2
în faþa celor de la Petrosport Plo-
ieºti, într-o partidã
disputatã pe baza
sportivã de la Aero-
port, care a contat
pentru etapa a 24-a a
Ligii Elitelor under
17. Marcatori: Alex
Gârbiþã (4) Mihãilã
(3), Albãstroiu (3),
Vadasis ºi Târº. Da-
niel Mogoºanu a uti-
lizat formula: Costoa-
ie – Pistriþu (41 Ni-
þuicã), Sima (45 Vlã-
dulescu), Constanti-
nescu, Gârbiþã, Vada-

Puºtii lui Mogoºanu au marcat o duzinãPuºtii lui Mogoºanu au marcat o duzinãPuºtii lui Mogoºanu au marcat o duzinãPuºtii lui Mogoºanu au marcat o duzinãPuºtii lui Mogoºanu au marcat o duzinã
de goluri în poarta Ploieºtiuluide goluri în poarta Ploieºtiuluide goluri în poarta Ploieºtiuluide goluri în poarta Ploieºtiuluide goluri în poarta Ploieºtiului

sis, Dobre (56 Stãiculescu), Mi-
hãilã, ªerban (45 M. Calu), Al-
bãstroiu, Târº (56 Gheorghe). 

În schimb, tot la Aeroport, Eli-
tele under 19 ale ªtiinþei au pier-

dut cu 2-5 în faþa celor de la
FCSB. Remus Trancã ºi Robert
Bogdan au punctat pentru alb-al-
baºtri, care au evoluat în formu-
la: Nedeianu (50 C. Popescu) –

R. Stancu (74 ªt.
Pacionel), Chiriþã,
Dima (55 L. Ro-
man), Vânãtoru –
Bãloi, R. Bogdan,
Cârlig – Trancã,
Chivu, Rodeanu. 

În etapa viitoa-
re, penultima, pro-
gramatã sâmbãtã,
cele douã echipe
de juniori ale Uni-
versitãþii vor  în-
tâlni formaþiile si-
milare ale Viitoru-
lui Constanþa.

obiectiv al alb-albaºtrilor este legat
de Cupa României, atât ca trofeu în
palmaraes, dar ºi pentru intrarea mai
târzie în competiþiile europene.
Dacã ar câºtiga Cupa, Universita-
tea va debuta în Europa League cu
3 sãptãmâni mai târziu, direct în
turul 3 preliminar. Dacã Astra ºi-ar
adjudeca trofeul, oltenii ar fi primii
care ar debuta în cupele europene,
pe 12 iulie, în turul 2 preliminar.
Precedentul Neþoiu

Aceasta fiind situaþia, dacã va
alinia cea mia bunã formulã ºi o va
încurca pe Viitorul în meciul pro-
gramat duminicã, la Piteºti, Uni-
versitatea nu va face decât sã-ºi
ajute marile rivale, Dinamo ºi
FCSB. Oricum, pe aceasta din
urmã a ajutat-o din plin pânã acum,
pierzând toate meciurile directe ºi
punând piedicã pe rând contracan-
didatelor la titlu, Viitorul, Dinamo
ºi CFR Cluj. ªtiinþa a jucat contra
propriilor suporteri în anul 2002,
când, în ultima etapã, a învins-o

pe FC Naþional ºi a trimis titlul în
ªtefan cel Mare, deºi 30.000 de
olteni prezenþi la meci au vrut ca
oaspeþii sã câºtige. Atunci, Craio-
va era practic satelitul lui Dinamo,
în faþa cãreia pierdea orice meci,
dar ºi cei mai buni jucãtori. Ime-
diat dupã acel joc, toatã echipa
Craiovei a ajuns la Dinamo, cu ex-
cepþia lui Marius Sava.

Deja suporterii olteni au luat ati-
tudine ºi pe toate reþelele de socia-
lizare au solicitat echipei sã nu-i
facã pe marii rivali campioni. Nu
se pune problema blatului sau a
desconsiderãrii competiþiei, ci a
alinierii unei echipe experimentale,
aºa cum a fãcut Astra în meciul
cu CFR Cluj. Atunci, Sãpunaru,
Budescu, Junior Morais ºi Seto nu
au prins primul „11”, fiind mena-
jaþi pentru meciul din Cupa Româ-
niei, cu Timiºoara. Dacã Viitorul
nu poate câºtiga în faþa unei echi-
pe cu Mingote – Vlãdoiu, Hreniuc,
Dumitraº, Bucuricã – R. Petre,
Gustavo, Bârzan - Mãzãrache, Jaz-
vic, Fajic, ne putem reproºa nimic.
Mateiu este oricum suspendat,
Popov, Kelic ºi Barthe sunt acci-
dentaþi, iar Bãluþã ºi Bancu sunt la
un „galben” de suspendare pentru
derby-ul cu FCSB, aºa cã nu ar

trebui luaþi în calcul pentru meciul
de duminicã, în timp ce Ivan, Di-
mitrov sau Screciu au jucat foarte
mult în ultima perioadã ºi ar trebui
odihniþi. Dacã însã se vor „sacrifi-
ca” titularii, cu posibilitatea ca
aceºtia sã fie pierduþi pentru der-
by-ul cu FCSB ºi pentru returul
Cupei cu Voluntariul, doar pentru
a ajuta FCSB ºi Dinamo sã ia cam-
pionatul, atunci actuala conducere
a Craiovei are o mare problemã.
Ideea cu respectarea competiþiei ºi
de a juca toate meciurile la poten-
þial maxim este un pretext ridicol

pentru a apãra interesele rivalelor
din Bucureºti. Atâta timp cât Mul-
þescu s-a plâns în dese rânduri de
subþirimea lotului ºi de programul
încãrcat, este o sfidare la adresa
propriilor suporteri ºi o sacrificare
a propriilor interese sã abordezi cu
toate forþele un meci care nu con-
teazã ºi pe care aproape toþi fanii
nu-l iau în calcul, dorindu-ºi sã
câºtige adversarul. În concluzie,
interesele Craiovei în acest final de
sezon sunt legate, ca obiectiv, de
Cupa României, ºi ca orgoliu, de
a-ºi încurca rivala FCSB. Atât.
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