
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVII,  Nr. 8346sâmbãtã, 13 mai 2017  16 pagini    1 leu
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Zilele „Mihai
Viteazul” nu vor
mai fi organizate
în Centrul Vechi

actualitate / 3 culturã / 9O predicþie – poate
pripitã – a lui
Adrian Nãstase!

În chestiuni de politicã ex-
ternã, Adrian Nãstase, îmbrã-
þiºat deunãzi de Jean Claude
Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene, cu ocazia pre-
zenþei acestuia ca invitat în
Parlamentul de la Bucureºti,
deþine ceea ce numim o bunã
expertizã sau, oricum, mai
bunã ca a altor analiºti. Dom-
nia sa, dincolo de faptul cã ne
place sau nu, a fost actor pe
scena europeanã ani buni,
ºtie cum se fac jocurile diplo-
matice, stãpâneºte, printr-o
bunã intuiþie, mutãrile viitoa-
re. Ca la ºah.
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- Acum, Popescule, statul în
spital, te costa mai mult decât o
înmormântare.

Bucate din satele
Doljului,
spre admirare
ºi… degustare!

UMF Craiova
organizeazã
simularea
concursului
de admitere

Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova or-
ganizeazã, duminica aceasta,
începând cu ora 10.00, simu-
larea concursului de admite-
re la disciplinele de concurs
pentru admiterea la progra-
mele de studii Medicinã, Me-
dicinã Dentarã, Farmacie,
Moaºe, Asistenþã Medicalã
Generalã, Tehnicã Dentarã ºi
Balneo-fiziokinetoterapie ºi
recuperare.

Peste 100 de poli-
þiºti doljeni din ca-
drul structurilor de
investigare a crimi-
nalitãþii economice,
ordine publicã ºi
rutierã au organi-
zat, ieri, o acþiune
de amploare în pie-
þele agroalimenta-
re din municipiul
Craiova. Pentru
neregulile consta-
tate în rândul co-
mercianþilor verifi-
caþi, oamenii legii
au aplicat amenzi
în valoare de
180.000 lei, în plus
fiind dispusã con-
fiscarea a 770 kg
de legume ºi fructe.44444 EV

EN
IM
EN
T

p
a

g
in

a

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiovaîn pieþele din Craiova



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 13 mai 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Alertã meteo de ploi torenþiale
ºi vânt puternic, sâmbãtã ºi
duminicã, în aproape toatã þara

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis, ieri, o informare
de instabilitate atmosfericã ºi ploi
însemnate, valabilã de sâmbãtã di-
mineaþa ºi pânã duminicã seara, în
cea mai mare parte a României.
Meteorologii avertizeazã cã în mai
toatã þara vor exista perioade în
care instabilitatea atmosfericã va fi
accentuatã ºi se va manifesta prin
averse torenþiale, frecvente descãr-
cãri electrice, intensificãri ale vân-
tului cu aspect de vijelie, iar pe arii
restrânse, cãderi de grindinã. Ast-
fel de fenomene vor fi mai frecvente
ºi pe suprafeþe mai extinse, pe par-
cursul zilei de sâmbãtã (13 mai) ºi
în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã (13/14 mai). În intervale scur-
te de timp sau prin acumulare, se
vor înregistra cantitãþi de apã care
vor depãºi local 15...20 l/mp ºi izo-
lat 40...50 l/mp, mai informeazã
ANM. În vestul, nordul ºi centrul
þãrii, manifestãrile de instabilitate
atmosfericã se vor semnala din sea-
ra zilei de vineri (12 mai), dar nu-
mai pe arii mici cantitãþile de apã
vor depãºi 20 l/mp.

Sebastian Ghiþã va fi audiat
de Curtea Supremã din Belgrad
pe 19 mai în vederea extrãdãrii

Fostul parlamentar Sebastian
Ghiþã va fi audiat de magistraþii
Curþii Supreme din Belgrad pe
data de 19 mai la ora 12.30, a anun-
þat Curtea Supremã din Belgrad.
Audierea nu va fi publicã, transmit
reprezentanþii instanþei. Ghiþã este
în arest, în Serbia, dupã ce a fost
depistat de autoritãþi la Belgrad
pe 13 aprilie. Pe numele fostului
deputat au fost emise pânã acum
mandate de arestare preventivã în
lipsã în douã dosare ale DNA. Tri-
bunalul Prahova a amânat, ieri,
pronunþarea în cazul cererii de
arestare preventivã fãcutã de pro-
curorii DNA Ploieºti pe numele lui
Sebastian Ghiþã, în dosarul cum-
natului fostului premier Victor Pon-
ta, în care omul de afaceri este acu-
zat de sprijinirea unui grup infrac-
þional organizat. ªi magistraþii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
au amânat pentru 6 iunie cererea
procurorilor de arestare preventi-
vã, în dosarul fostului primar al
Ploieºtiului, Iulian Bãdescu.
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Premierul Sorin Grindeanu a ce-
rut constituirea rapidã a unui grup
operativ, format din reprezentanþi ai
Guvernului, ai societãþilor profesio-
nale, ai asociaþiilor ºi societãþii civi-
le, care sã gãseascã soluþii la criza
vaccinurilor, anunþã Guvernul Ro-
mâniei. „Este responsabilitatea noas-
trã, a Guvernului ºi a Ministerului
Sãnãtãþii, sã gãsim soluþii pentru asi-
gurarea stocului necesar de vacci-
nuri. Nu putem impune prin lege
obligativitatea vaccinãrii, atâta vre-
me cât nu sunt asigurate dozele ne-
cesare de vaccin”, a declarat Sorin
Grindeanu.

Guvernul anunþã cã acest grup
operativ va avea un mandat clar, in-
clusiv de a veni cu propuneri de
modificare a cadrului legal, astfel
încât, pe termen scurt, sã permitã
achiziþionarea dozelor de vaccin ne-
cesare, iar pe termen mediu, asi-
gurarea stocurilor de vaccinuri în
mod predictibil ºi continuu. Premie-
rul a cerut Ministerului Sãnãtãþii ºi

Ministerul Finanþelor anunþã
printr-un comunicat cã nu se are
în vedere impozitarea burselor, aju-
toarelor de înmormântare, indem-
nizaþiilor pentru copii, în niciuna
dintre variantele luate în calcul pen-
tru introducerea impozitului anual
global. Având în vedere amploarea
ºi complexitatea noului model de
impozitare, care aduce modificãri
importante cadrului fiscal actual în
ceea ce priveºte introducerea im-

Premierul Sorin Grindeanu ºi
ministrul Energiei, Toma Petcu, au
participai, ieri, la prezentarea celui
mai mare zãcãmânt onshore de gaze
naturale descoperit de statul român
în ultimii 30 de ani, la Caragele, în
judeþul Buzãu.

În iunie 2016, Romgaz Mediaº
(SNG), cel mai mare producãtor
intern de gaze, a anunþat realizarea
unei noi descoperiri importante de
hidrocarburi pe teritoriul României
în Perimetrul RG 06 Muntenia
Nord–Est, unde desfãºoarã opera-
þiuni petroliere cã unic titular al
Acordului de Concesiune pentru
Explorare–Dezvoltare–Exploatare.
Descoperirea este situatã în secto-
rul nord-estic al Platformei Moesi-
ce în cadrul complexului structural
Caragele, lung de circa 35 km, ex-
plorat pentru obiective geologice
aflate la adâncimi între 1500 ºi 5000
m, parte a programului de proiecte
majore de explorare al companiei.

Testele de producþie finalizate la

Ministrul Educaþiei, Pavel Nãsta-
se, a declarat cã urmeazã sã pregã-
teascã metodologiile necesare pen-
tru a demara evaluarea atât a univer-
sitãþilor, cât ºi a ºcolilor doctorale.
El a mai explicat cã acest lucru ar fi
trebuit sã fie fãcut încã din 2011,
când a apãrut legea educaþiei.

“Ministerul Educaþiei are pe agen-
da principalã evaluarea performan-
þei universitãþilor, clasificarea uni-
versitãþilor ºi ierarhizarea programe-
lor de studii. Aceastã acþiune, aceas-
tã mãsurã trebuia fãcutã imediat
dupã ce a fost datã Legea 1 din
2011, aºa scrie în lege. Ca sã fa-
cem aceastã evaluare a universitã-
þilor avem nevoie de o metodolo-
gie. Aceastã metodologie se aflã în
momentul de faþã într-un prim draft
pe care sãptãmâna viitoare îl vom
dezbate într-o comisie de speciali-
tate, oameni cu experienþã în mate-
rie. Este necesarã aceastã clasificare
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„Nu este admisibil sã moarã copii din cauza unor boli care pot fi prevenite”

reprezentanþilor societãþilor profe-
sionale, asociaþiilor ºi societãþii ci-
vile sã vinã, într-un timp cât mai
scurt, cu propuneri de amendare a
cadrului legal.

Pe de altã parte, ministrul Sãnã-
tãþii, Florian Bodog, a arãtat cã va
propune constituirea Unitãþii de ma-
nagement a Programului de vacci-
nare, în cadrul Ministerului Sãnãtã-
þii, structurã care va avea mandatul
sã asigure achiziþionarea continuã ºi
la timp a vaccinurilor, pentru a evita
sincopele de aprovizionare, mãsura
fiind promovatã înainte de adopta-
rea proiectului Legii vaccinãrii,
printr-o Hotãrâre de Guvern.

„Este momentul sã acþionãm re-
pede, þintit. Nu este admisibil sã
moarã copii din cauza unor boli care
pot fi prevenite. Cred cã se impune
sã vorbim ºi despre prevenþie ºi de-
spre educaþie pentru sãnãtate, iar aici
medicii de familie au un cuvânt im-
portant de spus”, a subliniat premie-
rul Grindeanu.

Premierul, la prezentarea celui mai
mare zãcãmânt de gaze naturale

descoperit în ultimii 30 de ani
douã sonde de explorare, 55 Da-
mianca ºi 77 Rosetti, confirmã o
importantã acumulare de hidrocar-
buri în rezervoare calcaroase Jura-
sice pe un interval de circa 120 m
aflat la adâncime de peste 4000 m.
Rezultatele obþinute în urmã teste-
lor de curgere (DST) pe duze de 7
mm ºi 9 mm prefigureazã produc-
þii zilnice între 1400 ºi 2200 boe/
sondã. Resursa contingenta, evalua-
tã pe bazã datelor obþinute din fora-
je, care include geofizicã de sondã,
carote mecanice ºi fluide extrase la
þeste, dar ºi din dimensionarea cap-
canei pe date seismice 3D, este es-
timatã între 150 ºi 170 milioane boe
(echivalentul barililor de petrol).

„Rezultatele obþinute la cele
douã sonde confirmã cã decizia
utilizãrii seismicii 3D în explorarea
de deschidere pentru obiectivele
geologice de mare adâncime este
una corectã. Productivitatea între-
gului ansamblu structural creºte
considerabil în urmã rezultatelor

obþinute ºi oferã per-
spectivã realizãrii de
noi descoperiri im-
portante în urmãtoa-
rea perioadã. Lucrãrile
de explorare se deru-
leazã conform pro-
gramelor stabilite ºi
includ realizarea pla-
nurilor de dezvoltare
pentru intrarea în pro-
ducþie a noilor son-
de”, a afirmat atunci
Dumitru Rotar, Di-
rector General Ad-
junct-Explorare ºi
Producþie al Romgaz.

Bursele, ajutoarele de înmormântare,
indemnizaþiile pentru copii,
exceptate de la impozitare

pozitului anual global (IVG), aces-
ta se aflã în lucru în cadrul grupu-
rilor constituite din reprezentanþi
Ministerului Finanþelor Publice ºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri.
În acest sens, în cadrul grupurilor
de lucru se discutã mai multe vari-
ante posibile. În niciuna din aceste
variante de implementare a noului
concept bursele, ajutoarele de în-
mormântare, indemnizaþiile pentru
copii nu vor fi impozitate.

Pavel Nãstase, ministrul Educaþiei: Urmeazã
sã facem metodologiile pentru evaluarea

universitãþilor ºi a ºcolilor doctorale
ºi ierarhizare a universitãþilor”, a de-
clarat Nãstase la Congresul Uniunii
Studenþilor din România.

Pavel Nãstase a afirmat cã ur-
meazã sã fie pus în dezbatere pu-
blicã draftul metodologiei pentru
evaluarea universitãþilor. “Sper sã
obþinem un draft care mai apoi va
fi suspus dezbaterii publice. Va fi o
dezbatere în primul rând în Consi-
liul Naþional al Rectorilor, împreu-
nã cu preºedinþii senatelor univer-
sitare. Va fi o dezbatere chiar publi-
cã cu toatã comunitatea universita-
rã din România ca sã finalizãm
aceastã metodologie. Eu sper ca în
maximum douã luni sã avem aceas-
tã metodologie. Ca sã aplicãm me-
todologia trebuie sã formãm un
consorþiu format din reprezentanþii
studenþilor, ARACIS, MEN dar ºi
un organism internaþional care se
pricepe la aºa ceva”, a explicat mi-
nistrul Educaþiei.
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MIRCEA CANÞÃR

În chestiuni de politicã externã, Adri-
an Nãstase, îmbrãþiºat deunãzi de Jean
Claude Juncker, preºedintele Comisiei
Europene, cu ocazia prezenþei acestuia
ca invitat în Parlamentul de la Bucureºti,
deþine ceea ce numim o bunã expertizã
sau, oricum, mai bunã ca a altor ana-
liºti. Domnia sa, dincolo de faptul cã ne
place sau nu, a fost actor pe scena eu-
ropeanã ani buni, ºtie cum se fac jocu-
rile diplomatice, stãpâneºte, printr-o
bunã intuiþie, mutãrile viitoare. Ca la ºah.
Comentând cartea „Revolution. C’este
notre combat pour la France”, publica-
tã la sfârºitul anului trecut, de noul pre-
ºedinte al Franþei, Emmanuel Macron,
Adrian Nãstase se opreºte cu atenþie
asupra unor referiri privind politica ex-
ternã a Hexagonului. „Trebuie sã re-
fondãm relaþia noastrã cu Rusia. Noi

nu trebuie sã urmãm orbeºte nici li-
nia americanã, indiferent de ce va
deveni ea în urma alegerii lui Donald
Trump... Nici o linie de conivenþã cu
un regim criticabil, opþiune favoriza-
tã de o parte a dreptei franceze (...).
În acelaºi timp, viziunea rusã nu co-
respunde în întregul ei viziunii noas-
tre, dar am comite o eroare tãind
punþile cu aceastã putere din Europa
Orientalã, în loc sã stabilim o rela-
þie pe termen lung”. Am adãuga la
acest citat, destul de alambicat, doar o
micã... ºtire. Luni, noul preºedinte al
Franþei, abia instalat la Elysee, este aº-
teptat la Berlin de cancelarul Angela
Merkel, dupã cum a anunþat, ieri, pur-
tãtorul de cuvânt, Steffen Seibert. La
fel ca acum cinci ani, când Francois
Hollande fãcea acelaºi lucru. Ce trebuie

înþeles se... înþelege. Emmanuel Macron
nu este nici Francois Fillon, nici Marine
Le Pen, doi candidaþi rusofoni. Fireºte,
nici Franþa nu este, cum susþine ºi noul
ei preºedinte ales, o simplã copie a lu-
mii anglo-saxone. Dar o relaxare a axei
Paris-Moscova, ºi nu numai, presupu-
ne ºi o ieºire din logica rãzboiului rece.
Poziþiile lui Emmanuel Macron sunt deo-
camdatã nedecantate, dar el rãmâne
conºtient de importanþa Rusiei pe eºi-
chierul internaþional. Nu doar din raþi-
uni economice – exclusive – o reconci-
liere pare posibilã. ªi iatã de ce: în pri-
mul rând poate fi evocatã refacerea axei
Paris-Berlin-Moscova, viabilã în timpul
rãzboiului din Irak. Apoi, Emmanuel
Macron nu este de acord cu atitudinea
SUA faþã de Arabia Sauditã, contra Ira-
nului. Pe aceastã temã, în contradicþie

cu predecesorul sãu, Emmanuel Macron
preferã neutralitatea, ºi dorinþa de a dis-
cuta cu Teheranul ºi Ryadul pentru pre-
zervarea intereselor franceze. Lupta
contra Daesh ºi contra jihadismului
transnaþional este o chestiune esenþialã.
Fiindcã Franþa a devenit o þintã a jiha-
dismului ºi motiv pentru care trebuie sã
promoveze o politicã antiteroristã fermã.
ªi pe acest teren nu se poate face abs-
tracþie de Rusia. Sigur cã Rusia ºi Fran-
þa nu au interes sã se opunã sistematic,
dar ceea ce este cert este un lucru: Em-
manuel Macron va face, aidoma prede-
cesorului sãu, ceea ce va conveni cu
Angela Merkel. ªi abia acum urmeazã
întrebarea noastrã: avem pregãtitã stra-
tegia contactelor cu el? Suntem pre-
gãtiþi sã acþionãm adecvat imediat
dupã alegerile legislative din Franþa?

Faþã de anii precedenþi,
când „Zilele Mihai Viteazul”
erau gãzduite în Centrul
Vechi, ediþia din acest an are
ca loc de desfãºurare chiar
Piaþa „Mihai Viteazul”. Autori-
tãþile locale au pregãtit un
program special prin interme-
diul cãruia va încerca sã-i
antreneze pe participanþi într-
o atmosferã cu totul ineditã,
inspiratã din obiceiurile
medievale.

Festivalul va dura douã zile,
sâmbãtã ºi duminicã, pe 20 ºi
21 mai, timp în care piaþa se
va transforma într-o tabãrã de

Autoritãþile locale au decis ca ediþia
din acest an a „Zilelor Mihai Viteazul”
sã se desfãºoare în piaþa care ºi poartã
nume domnitorului ºi nu în Centrul
Vechi, ca pânã acum. Timp de douã zile,
Piaþa „Mihai Viteazul” va fi populatã de

corturi care vor gãzdui o serie de specta-
cole ºi activitãþi, toate inspirate din lu-
mea medievalã. La câteva zile distanþã,
craiovenii vor avea un nou motiv sã pe-
treacã, de aceastã datã la festivalul dedi-
cat chiar Zilelor oraºului.

corturi. În fiecare dintre ele
vor avea loc ateliere de
confecþionat diferite obiecte,
începând cu vase de lut,
echipamente de luptã sau
chiar mici bijuterii. Vizitatorii
sunt aºteptaþi pentru a vedea
pe viu tehnica meºteºugului,
dar ºi pentru a dobândi
informaþii despre cum se
desfãºura traiul în timpul
domnitorului Mihai Viteazul.

Paradã a costumelor
medievale

De altfel, festivalul va fi
deschis cu o ceremonie

militarã la statuia domnitoru-
lui, la care vor fi depuse apoi
coroane de flori. Pentru cã
Mihai Viteazul a fost ºi Ban al
Craiovei, autoritãþile s-au
gândit ca în incinta Casei
Bãniei sã fie prezentat un
discurs al domnitorului. Cu
vocea sa gravã ºi puternicã,
actorul craiovean Constantin
Cicort va interpreta acest rol.
O paradã a costumelor medie-
vale va porni de la Casa
Bãniei, Colegiul Naþional
„Carol I” ºi se va opri în Piaþa
„Mihai Viteazul”.

La ediþia din acest an vor fi
prezenþi foarte mulþi
invitaþi din þarã: meºte-
ºugari, artiºti ºi inter-
preþi. De exemplu,
atelierele de confecþionat
zale ºi echipamente de
luptã din piele vor fi
prezentate de „Compania
Ursului Brun”, cele de
artizanat medieval de
Asociaþia „Ordinul
Cavalerilor din Mediaº”.
Coregrafii ºi atelierul de
dans medieval va fi
pregãtit de „Grupul Nosa
Bistriþa”. Costinela Iacob
va confecþiona bijuterii
medievale reinterpretate.

Filmul lui Sergiu
Nicolaescu,
proiectat
pe un ecran
uriaº

Fiecare zi de festival
va fi marcatã printr-un
spectacol aparte. Prima

searã, cea de sâmbãtã, va fi
dedicatã filmului. Autoritãþile
au trecut în program o
proiecþie a filmului istoric
„Mihai Viteazul”, regizat în
1970 de Sergiu Nicolaescu.
Cu o distribuþie de aur, Amza
Pellea, Florin Piersic, Ilarion
Ciobanu, Alexandru Repan,
Ion Besoiu, Mircea Albulescu,
Olga Tudorache, Colea Rãutu
ºi alþi mai actori, mulþi dintre
ei plecaþi dintre noi, filmul va
fi proiectat în aer liber, pe un
ecran imens care va fi insta-
lat cu aceastã ocazie, în
piaþã.

Duminicã, elevii de la
Liceul de Artã „Marin Sores-
cu” din Craiova vor interpreta
o scenetã istoricã, care este

inspiratã din viaþa marelui
domnitor. La ora 19.00,
Filarmonica Oltenia va susþine
un concert, tot în aer liber.
Începând de la ora 20.00,
rapsodul popular Ion Creþeanu
va susþine un spectacol
folcloric, apoi grupul de
muzicã veche „Prinþese cu
flaute” al Colegiului Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan”
va fi încânta publicul. Cu
muzicã medievalã vor delecta
audienþa ºi grupurile „Huniadi
Cantores” ºi „Cimpoierii de
Transilvania”. Festivalul va fi
încheiat cu un spectacol
pirotehnic Hypnotic Beats
Pyramid, oferit de trupa
„Sirius Bistriþa”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Zeci de poliþiºti au descins, ieri,
în Piaþa Centralã din Craiova, dar
nu numai. Comercianþii, obiºnuiþi,
se pare, cu asemenea desfãºurare
de forþe, ºi-au continuat activitãþi-
le, cea mai mare parte dintre ei
având documentele puse la punct.
Razia de amploare a oamenilor le-
gii a avut drept scop combaterea

Reamintim cã tragedia s-a petre-
cut pe 1 octombrie 2013. O femeie
a decedat, iar soþul ei a fost rãnit grav,
dupã ce maºina Dacia Solenza cu
care circulau pe DN 65 a lovit vio-
lent o autoutilitarã care circula regu-
lamentar din sens opus. Reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj anunþau, la momentul
respectiv, cã, în urma cercetãrilor
efectuate la faþa locului s-a stabilit
cã Gabriel Rãducu Perieþeanu, de 49
de ani (la data respectivã), care con-
ducea o Dacia Solenza dinspre Balº
cãtre Craiova, în apropiere de co-

În urma activitãþilor specifice
desfãºurate de poliþiºtii de inves-
tigaþii criminale din cadrul Secþiei
4 Poliþie Craiova, în colaborare cu
poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poli-
þie Piteºti au fost depistaþi ºi ridi-
caþi, joi, 11 mai a.c. pentru audi-
eri Florin Albu, de 23 de ani, din
municipiul Piteºti, judeþul Argeº ºi
Iulian M., de 17 ani, din comuna
Bãbana, judeþul Argeº.

Din investigaþiile efectuate, dar
ºi în urma probelor identificate de
specialiºtii din cadrul Serviciului
Criminalistic Dolj, s-a stabilit fap-
tul cã aceºtia au comis, în perioa-
da aprilie – mai 2017, patru fur-
turi, sustrãgând sisteme de navi-
gaþie de la autoturisme parcate în

Spãrgãtori de maºini din Argeº,Spãrgãtori de maºini din Argeº,Spãrgãtori de maºini din Argeº,Spãrgãtori de maºini din Argeº,Spãrgãtori de maºini din Argeº,
în arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Dolj

Doi tineri de 17, respectiv 23 de ani, din judeþul Argeº,
bãnuiþi de comiterea mai multor furturi din autoturisme parcate

în Craiova, au fost reþinuþi pentru 24 de ore ºi introduºi în
arestul IPJ Dolj. Aceºtia sunt acuzaþi cã în perioada aprilie – mai

au spart patru maºini din care au furat sisteme de navigaþie.

diferite zone ale municipiului Cra-
iova. În baza probatoriului admi-
nistrat de poliþiºtii craioveni a fost
dispusã efectuarea în continuare
a urmãririi penale faþã de cei doi
suspecþi sub aspectul sãvârºirii a
patru infracþiuni de furt calificat.

„Împotriva celor doi a fost
dispusã mãsura preventivã a re-
þinerii pentru 24 ore, aceºtia fi-
ind introduºi în Centrul de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv Dolj, ur-
mând ca dosarul sã fie înaintat
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova ºi instanþei de ju-
decatã cu propunere de arestare
preventivã”, a precizat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiovean condamnat definitiv
pentru un accident mortal la Pieleºti

Un craiovean de 52 de ani a fost condamnat definitiv la
o pedeapsã de 1 an ºi 4 luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de 3 ani ºi 4 luni pentru
ucidere din culpã. În urmã cu trei ani ºi jumãtate, bãrbatul
a provocat un accident, pe DN 65, în apropierea comunei
Pieleºti, în care soþia sa ºi-a pierdut viaþa, iar el a suferit
rãni grave. Hotãrârea a rãmas definitivã sãptãmâna
aceasta la Curtea de Apel Craiova.

muna Pieleºti a pierdut controlul di-
recþiei de mers, a intrat pe contra-
sens ºi a lovit violent cu partea dreap-
tã a maºinii o autoutilitarã de trans-
port marfã care circula regulamen-
tar din sens opus.

În urma impactului violent din-
tre cele douã autovehicule, Lina Pe-
rieþeanu, tot de 49 de ani, care ocu-
pa locul dreapta-faþã al maºinii con-
duse de soþul sãu, a murit pe loc.
ªoferul maºinii, care a fost rãnit
grav în urma accidentului, a fost
preluat de o ambulanþã SMURD ºi
transportat la Spitalul Clinic Jude-

þean de Urgenþã Craiova pentru a
primi îngrijiri medicale. În schimb,
ºoferul autoutilitarei a scãpat, din
fericire, cu leziuni uºoare în urma
impactului.

A fost deschis, atunci, un dosar
de cercetare penalã, sub aspectul
comiterii infracþiunii de ucidere din
culpã. Investigaþiile au continuat, s-
a fãcut expertizã tehnicã a autotu-
rismului, ºi abia pe 20 aprilie 2016
s-a înregistrat la Judecãtoria Craio-
va dosarul în care Gabriel Rãducu
Perieþeanu a fost trimis în judecatã
pentru comiterea infracþiunii de uci-
dere din culpã. Bãrbatul a recunos-
cut totul în faþa judecãtorilor, iar pe
29 decembrie 2016 magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova l-au condamnat
la o pedeapsã de 1 an ºi 4 luni în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de 3 ani ºi 4 luni. Fir-
ma la care ºoferul avea încheiatã
asigurarea obligatorie, respectiv
Asigurare – Reasigurare Astra SA
prin lichidator judiciar provizoriu
KPMG RESTUCTURING SPRL,
a fost obligatã sã plãteascã, în total,
80.000 euro, câte 40.000 euro la
cursul BNR din ziua efectuãrii plã-
þii, sumã reprezentând daune mo-
rale, fiecãreia din cele douã fiice ale
victimei.

Acestea au declarat apel, însã pe
8 mai a.c., Curtea de Apel Craiova
le-a respins apelurile: „Respinge
apelurile ca nefondate. Obligã ape-
lantele la plata cãtre stat a sumei
de 100 lei cheltuieli judiciare. De-
finitivã. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã azi, 08.05.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Razie de amploare în pieþele din CraiovaRazie de amploare în pieþele din CraiovaRazie de amploare în pieþele din CraiovaRazie de amploare în pieþele din CraiovaRazie de amploare în pieþele din Craiova
Peste 100 de poliþiºti doljeni din cadrul

structurilor de investigare a criminalitã-
þii economice, ordine publicã ºi rutierã au
organizat, ieri, o acþiune de amploare în
pieþele agroalimentare din municipiul

Craiova. Pentru neregulile constatate în
rândul comercianþilor verificaþi, oamenii
legii au aplicat amenzi în valoare de
180.000 lei, în plus fiind dispusã confis-
carea a 770 kg de legume ºi fructe.

comerþului ilicit, a evaziunii fisca-
le ºi a altor infracþiuni de naturã
economicã.

Cele  21 de echipe mixte, alcã-
tuite din poliþiºti de la Serviciul de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice ºi Serviciul de Ordine Publi-
cã au acþionat simultan în Piaþa
Centralã a municipiului, precum ºi

în Piaþa Agroalimentarã din cartie-
rul Craioviþa Nouã, unde i-au luat
la „purecat” pe comercianþi. „Ast-
fel, pe parcursul activitãþilor des-
fãºurate, au fost efectuate con-
troale la 48 de societãþi comercia-
le ºi 29 de persoane fizice pentru
verificarea modului în care admi-
nistratorii respectã legalitatea ac-
telor de comerþ. În urma verificã-
rilor au fost constatate 62 de fapte
de naturã contravenþionalã, pen-
tru sancþionarea cãrora au fost apli-
cate amenzi în valoare de 180.000
lei, în plus fiind dispusã confisca-
rea a 770 kg de legume ºi fructe
pentru care nu au fost prezentate
documente legale. De asemenea,
efectivele de poliþie rutierã au fost
prezente în zonele pieþelor pentru a
asigura fluidizarea traficului rutier,
dar ºi pentru a verifica transporta-
torii de mãrfuri, fiind astfel insti-
tuite mai multe filtre rutiere din care
au fãcut parte ºi poliþiºti de ordine

publicã”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

În timpul raziei, un echipaj for-
mat din poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier ºi lucrãtori din cadrul Ser-
viciului Ordine Publicã au identifi-
cat trei persoane care deþineau þi-
gãri fãrã timbru fiscal românesc.
În cauzã s-au întocmit dosare pe-
nale sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de contrabandã fiind indis-
ponibilizate 1.300 þigarete diferite
mãrci în valoare de 650 lei. În plus,
la punctul de lucru al unei socie-

tãþi comerciale din Piaþa Centralã
din Craiova, s-a constatat cã re-
prezentanþii societãþii deþineau în
vederea comercializãrii 85 kg de
roºii, pentru care nu au putut pre-
zenta documente de provenienþã.
Agentul economic a fost sancþio-
nat contravenþional cu suma de
20.000 lei conform Legii 12/1990,
dispunându-se totodatã confisca-
rea cantitãþii de roºii, în valoare de
580 lei, pentru care nu s-au pre-
zentat documente de provenienþã,
dupã cum au mai anunþat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu a demarat sãptãmâna aceasta
campania anualã de combatere a
dãunãtorilor. În acest sens, Sis-
temul de Gospodãrire a Apelor
Dolj va desfãºura, timp de douã
sãptãmâni, acþiunea de deratizare
pentru combaterea dãunãtorilor în
scopul asigurãrii funcþionãrii di-
gurilor ºi lucrãrilor hidrotehnice
de pe râul Jiu ºi fluviul Dunãrea
în condiþii de siguranþã.

Pentru evitarea unor evenimen-
te neplãcute, Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj a transmis cã-
tre toate primãriile riverane zone-
lor deratizate o informare, astfel

Participanþii, peste 60 de insti-
tuþii din sectoarele public ºi privat,
îºi vor testa ºi antrena modalitãþi
de rãspuns la incidente ciberneti-
ce, vor partaja informaþii cu privi-
re la acestea, într-o manierã rapi-
dã ºi eficientã, coordonându-ºi
capacitãþile de apãrare, afirmã SRI.
Exerciþiul este organizat de SRI,
prin intermediul Centrului Naþional
Cyberint, în parteneriat cu MApN,
MAI, MAE, STS, SPP, SIE, OR-
NISS si CERT-RO.

“CyDEx17 se va desfãºura în
cadrul poligonului cibernetic al
Centrului Naþional Cyberint, creat
ºi personalizat special pentru acest
exerciþiu de specialiºtii Centrului,
ºi are ca obiective exersarea ºi eva-
luarea modului de gestionare a in-
cidentelor cibernetice, rãspunsul la
acestea la nivel operaþional, tactic
ºi strategic, asigurarea unui nivel
de securitate corespunzãtor la ni-
velul infrastructurilor cibernetice,
precum ºi optimizarea procesului
de cooperare între instituþii în ve-

La începutul anului 2017, repre-
zentanþii Parlamentului European ºi
ai Consiliului Uniunii Europene au
ajuns la un acord provizoriu cu
privire la decizia de proclamare a
anului 2018 drept „Anul european
al patrimoniului cultural”. Patrimo-

ABA ABA ABA ABA ABA Jiu a demarat o campanieJiu a demarat o campanieJiu a demarat o campanieJiu a demarat o campanieJiu a demarat o campanie
de deratizare pe diguride deratizare pe diguride deratizare pe diguride deratizare pe diguride deratizare pe diguri

încât edilii acestor localitãþi sã
anunþe din timp localnicii ºi sã le
atragã atenþia cã pãºunatul este
interzis. „În acest sens atenþionãm
deþinãtorii de animale cã pãºuna-
tul pe aceste diguri este interzis.
Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Dolj nu îºi asumã nici o rãspun-
dere privind pagubele ce ar putea
surveni ca urmare a nerespectãrii
acestei avertizãri”, au precizat re-
prezentanþii Administraþiei Bazina-
le de Apã Jiu.

Campania de combatere a dã-
unãtorilor se efectueazã anual,
conform Planului Tehnic, utilizân-
du-se substanþe toxice, cu carac-

ter persistent. Aceste substanþe
pot fi nocive pentru animale.

Potrivit reprezentanþilor ABA Jiu
sunt vizate toate primãriile rive-
rane Dunãrii, de la Rast pânã la
limita cu Oltul: Rast, Negoi,
Bistreþ, Catane, Cârna, Gighera,
Ostroveni, Bechet, Dãbuleni. De
asemenea, în perioada urmãtoa-
re, în funcþie de fenomenele me-
teorologice favorabile, acþiunea se
va desfãºura ºi pe digurile de la
Jiu, sectorul Filiaºi-Þuglui, iar
printre localitãþile vizate se numã-
rã ºi Filiaºi, Braloºtiþa, Brãdeºti,
Coþofenii din Dos ºi Scaeºti.

RADU ILICEANU

Sãptãmâna viitoare,

Prima ediþie a CyDEx17
Timp de trei zile, în perioada 15-17 mai, SRI va

organiza prima ediþie a CyDEx17, un exerciþiu naþio-
nal live de securitate ciberneticã. Evenimentul va

contribui la conºtientizarea nivelului de pregãtire al
entitãþilor implicate, în situaþia unui eveniment ce va

afecta spaþiul cibernetic la nivel naþional, precum ºi la
consolidarea parteneriatului public-privat în domeniu.

derea identificãrii ºi limitãrii impac-
tului unor incidente de acest tip”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al SRI.

Stoparea consecinþelor
unei agresiuni asupra sistemelor

de tehnologia informaþiei
În conformitate cu competen-

þele SRI în domeniul securitãþii na-
þionale, Centrul Naþional Cyberint
acþioneazã pentru cunoaºterea,
prevenirea ºi contracararea vulne-
rabilitãþilor, riscurilor ºi ameninþã-
rilor la adresa securitãþii naþionale
a României din perspectiva secu-
ritãþii cibernetice. “Principala sa
misiune constã în identificarea ºi
furnizarea, cãtre beneficiarii legali,
de date ºi informaþii necesare pre-
venirii, limitãrii si/sau stopãrii con-
secinþelor unei agresiuni asupra sis-
temelor de tehnologia informaþiei
ºi comunicaþii care reprezintã in-
frastructuri critice”, se mai spune
în comunicat.

MARGA BULUGEAN

Concursul naþional EUROSCOLA:
„Rolul patrimoniului românesc„Rolul patrimoniului românesc„Rolul patrimoniului românesc„Rolul patrimoniului românesc„Rolul patrimoniului românesc

în consolidarea identitãþii europene”în consolidarea identitãþii europene”în consolidarea identitãþii europene”în consolidarea identitãþii europene”în consolidarea identitãþii europene”
Biroul de Informa-

re al Parlamentului
European în Româ-
nia (BIPE), în parte-
neriat cu Ministerul
Educaþiei Naþionale
(MEN), lanseazã
cea de-a X-a ediþie a
concursului naþional
pentru licee, EU-
ROSCOLA 2017-
2018, ediþie care se
va desfãºura sub
titlul generic „Rolul
patrimoniului
românesc în consoli-
darea identitãþii
europene”. Termen-limit de trimitere a proiectelor: 10
octombrie 2017 (data înregistrrii poºtale). Dosarele pot fi
depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European
în România pân la 10 octombrie 2017, ora 17:00.

Proiectul va avea urmãtoarele obiective:
- o mai bunã cunoaºtere a valorilor pe care se întemeia-

zã Uniunea Europeanã;
- conºtientizarea ºi responsabilizarea elevilor cu privi-

re la patrimoniul local/regional/naþional, la rolul acestuia
în promovarea diversitãþii culturale la nivel european ºi
la conservarea lui pentru generaþiile urmãtoare;

- informarea publicului cu privire la importanþa respec-
tãrii patrimoniului naþional ºi a locului lui în patrimoniul
cultural european;

- dezvoltarea abilitãþilor creative ale elevilor;
- realizarea unei campanii de informare ºi conºtientiza-

re desfãºuratã în localitatea de reºedinþã despre obiectul
de patrimoniu ales.

niul cultural include vestigii ale tre-
cutului care îmbracã forme ºi as-
pecte variate. Printre acestea se
numãrã monumente, situri, tradi-
þii, cunoºtinþe ºi forme de expresie
ale creativitãþii umane transmise de
la o generaþie la alta, precum ºi

colecþii pãstrate ºi gestionate în
muzee, biblioteci ºi arhive.

Scopul acestei iniþiative este de
a aduce mai puternic în centrul
atenþiei istoria ºi valorile europe-
ne ºi de a întãri sentimentul exis-
tenþei unei identitãþi europene.
Principalele obiective ale iniþiati-
vei sunt: promovarea diversitãþii
culturale, a dialogului intercultu-
ral ºi a coeziunii sociale; sublinie-
rea contribuþiei economice a pa-
trimoniului în sectoarele creative
ºi culturale, precum ºi la dezvol-
tarea localã ºi regionalã; reliefa-
rea rolului patrimoniului cultural
în relaþiile externe ale Uniunii, in-
clusiv sub aspectul prevenirii con-
flictelor, al reconcilierii post-con-
flict ºi al refacerii elementelor dis-
truse ale patrimoniului cultural.

În acelaºi timp, iniþiativa atrage
atenþia asupra posibilitãþilor oferite
de patrimoniul nostru cultural, pre-
cum ºi asupra provocãrilor cu care
acesta se confruntã, putând fi enu-
merate aici impactul trecerii la era
digitalã, presiunile fizice ºi de me-
diu asupra siturilor de patrimoniu
ºi traficul ilicit cu bunuri culturale.

MARGA BULUGEAN
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ANSVSA doreºte sã vinã în în-
tâmpinarea producãtorilor de car-
ne de pasãre din România, care
se pare cã sunt supuºi unui atac
concertat prin anumite informaþii
publice, conform cãrora s-ar fi de-
tectat substanþe antimicrobiene în
diverse loturi de carne de pasãre.
ANSVSA vrea sã facã luminã în
acest sens ºi face referire la Ra-
portul Autoritãþii Europene pentru
Siguranþa Alimentelor (EFSA) –
The European Union summary re-
port on antimicrobial resistance in
zoonotic and indicator bacteria
from humans, animals and food
in 2015”, publicat în Jurnalul

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cu privire la faptul cã, în
perioada 10-15 iunie 2017, loga-
rea pe link-ul http://lpis.apia.or-
g.ro, situat pe prima paginã a
site-ului oficial, este restricþionatã
în intervalul orar 10.00-16.00.
Din cauza numãrului foarte mare
de utilizatori în baza de date s-a
luat decizia ca zilnic, pânã la data
finalã de depunere a cererilor uni-
ce de platã în cadrul Campaniei
2017, respectiv 15 mai, aplicaþia
IPA Online sã nu poate fi acce-

Apl icaþ ia IPApl icaþ ia IPApl icaþ ia IPApl icaþ ia IPApl icaþ ia IPA Onl ine,  deschisãA Onl ine,  deschisãA Onl ine,  deschisãA Onl ine,  deschisãA Onl ine,  deschisã
în anumite intervale orareîn anumite intervale orareîn anumite intervale orareîn anumite intervale orareîn anumite intervale orare

satã în acest interval de timp de
fermieri, ci doar de Centrele ju-
deþene/locale APIA, tocmai pen-
tru a se asigura o cât mai bunã
funcþionare a acesteia pentru in-
troducerea în sistem, în timp util,
a cererilor depuse fizic de bene-
ficiarii care se regãsesc la sediile
APIA din teritoriu.

În afara acestui interval orar
ºi a altor douã ore, respectiv
3.00-5.00 a.m., când sistemul
este oprit pentru întreþinere, apli-
caþia IPA Online poate fi accesa-
tã fãrã probleme prin intermediul

link-ului http://lpis.apia.org.ro,
fermierii putând sã îºi vizualize-
ze propriile parcele digitizate ºi
în campania anterioarã, precum
ºi sã îºi digitizeze ºi sã îºi mã-
soare cu exactitate ºi alte parce-
le prin identificare pe ortofoto-
planurile disponibile în baza de
date (LPIS) a APIA.

Referitor la stadiul depunerii
Cererilor unice de platã, pânã la
data de 10 mai, la nivelul judeþului
Dolj, erau înregistrate în baza de
date 32.600 de cereri, ceea ce re-
prezintã 83% din totalul estimat.

ANSVSA garanteazã pentru carneaANSVSA garanteazã pentru carneaANSVSA garanteazã pentru carneaANSVSA garanteazã pentru carneaANSVSA garanteazã pentru carnea
de pasãre autohtonãde pasãre autohtonãde pasãre autohtonãde pasãre autohtonãde pasãre autohtonã

Ca urmare a unor semnalãri apãrute
în mass-media privind calitatea ºi si-
guranþa cãrnii de pasãre produsã ºi co-
mercializatã în România, pentru corec-
ta informare a cetãþenilor, Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA)

anunþã cã, în conformitate cu legisla-
þia europeanã în domeniu, bacteria Es-
cherichia Coli nu constituie indicator de
siguranþã ºi nici criteriu de igienã pen-
tru carcasele de pui.  În acest sens,
ANSVSA aduce ca argument numãrul
mare de teste efectuate în acest sens.

EFSA, în data de 23 februarie
2017. Acesta din urmã abordeazã
comportamentul unor tulpini bac-
teriene izolate din produse alimen-
tare faþã de substanþele antimicro-
biene (antibiotice) ºi nu detecta-
rea de substanþe antimicrobiene
(antibiotice) în alimente.

Instituþia mai aratã cã, pentru
depistarea reziduurilor la carnea de
pasãre, în anul 2016, s-au efec-
tuat 2.397 de teste, din care 582
pentru reziduurile de antibiotice.
Din testele realizate pentru deter-
minarea prezenþei reziduurilor de
antibiotice, o singurã probã a fost
neconformã, caz în care s-au apli-

cat mãsurile specifice.
Testele de laborator sunt reali-

zate pe probe recoltate de pe în-
treg teritoriul þãrii, de cãtre in-
spectorii sanitar veterinari oficiali,
iar determinãrile sunt efectuate în
laboratoarele din cadrul reþelei
celor 41 de laboratoare sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa ali-
mentelor judeþene ºi a Institutului
Naþional de Referinþã – Institutul
de Igienã ºi Sãnãtate Publicã Ve-
terinarã (IISPV).
Scãdere în uzul substanþelor
antimicrobiene

În perioada 21-25 noiembrie

2016, inspectorii DG SANTE din
cadrul Comisiei Europene au des-
fãºurat o misiune de audit a activi-
tãþii ANSVSA, având ca obiectiv
colectarea de informaþii suplimen-
tare privind implementarea practi-
cã a mãsurilor menite sã soluþio-
neze problemele cauzate de rezis-
tenþa la antimicrobiene (RAM) le-
gate de utilizarea medicamentelor
veterinare, precum ºi identificarea
exemplelor de bune practici care
ar putea fi utile altor state membre
în soluþionarea acestor probleme.

Raportul misiunii inspectorilor
europeni menþioneazã: „Reprezen-
tanþii asociaþiilor din industrie ºi
fermierii întâlniþi au descris o se-
rie de iniþiative care au fost între-
prinse în sectorul avicol ºi în cel
al porcinelor ºi care au condus la
reduceri în utilizarea substanþelor
antimicrobiene”.

O concluzie a Raportului de au-
dit mai aratã cã: „În 2014, utiliza-
rea în medicina veterinarã a sub-
stanþelor antimicrobiene în Româ-
nia s-a situat sub media raportatã
de þãrile care furnizeazã date pen-
tru proiectul european de Supra-
veghere a consumului de substan-
þe antimicrobiene în medicina ve-
terinarã, iar în 2015 a fost obser-
vatã o uºoarã scãdere în utilizarea
acestora, faþã de anul 2014.
Informaþiile tendenþioase pot
aduce mari prejudicii României

ANSVSA a elaborat o strategie

naþionalã privind combaterea rezis-
tenþei la antimicrobiene ºi un plan
intern de acþiune aferent perioadei
2016-2018, împreunã cu institu-
tele de referinþã naþionale ºi cu
consultarea CMVRO, a Asociaþiei
„One Health – New Medical Con-
cept”, a Asociaþiei Crescãtorilor de
Pãsãri din România ºi a Asociaþiei
Naþionale a Distribuitorilor de Pro-
duse de Uz Veterinar din România.
Strategia naþionalã veterinarã are ca
obiectiv îmbunãtãþirea sãnãtãþii
animale, asigurarea utilizãrii corec-
te a substanþelor antimicrobiene ºi
sensibilizarea cu privire la aceste
aspecte.

Mãsurile menþionate mai sus
sunt sprijinite de controale oficiale
periodice pe întreg parcursul dis-
tribuþiei ºi utilizãrii de produse an-
timicrobiene veterinare. Aceste
controale vor contribui la încura-
jarea utilizãrii prudente a substan-
þelor antimicrobiene de uz veteri-
nar. De asemenea, gama amplã de
activitãþi de formare ºi de alte ac-
tivitãþi de sensibilizare efectuate a
contribuit la familiarizarea fermie-
rilor ºi a medicilor veterinari cu
RAM ºi cu principiile generale pen-
tru utilizarea redusã ºi prudentã a
antimicrobienelor”. Este important
de subliniat cã afirmaþiile eronate
ºi tendenþioase pot aduce prejudi-
cii majore industriei de profil din
þara noastrã, precum ºi intereselor
strategice ale României, se aratã în
comunicatul ANSVSA.
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Pentru susþinerea simulãrii, re-
partiþia pe sãli a candidaþilor va
fi afiºatã la avizierul instituþiei în
ziua premergãtoare examenului ºi
pe pagina de web alocatã simu-
lãrii. Accesul candidaþilor în sala
de concurs este permis cu maxi-
mum o orã înainte de începerea
probei.

Pentru a avea acces în sala de
concurs, candidaþii trebuie sã
aibã asupra lor buletinul/cartea de
identitate ºi pix cu mina de cu-
loare neagrã.

La începutul probei de con-
curs se va face un instructaj pri-
vind modalitatea de desfãºurarea
a simulãrii ºi de completare a gri-
lei, fiecare candidat va primi de
la ºeful de salã urmãtoarele ma-
teriale: un caiet cu subiecte, gri-
la de completare a rãspunsurilor
(conþine instrucþiunile de marca-
re), hârtie pentru ciorne.

UMF Craiova organizeazãUMF Craiova organizeazãUMF Craiova organizeazãUMF Craiova organizeazãUMF Craiova organizeazã
simularea concursului de admiteresimularea concursului de admiteresimularea concursului de admiteresimularea concursului de admiteresimularea concursului de admitere

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
organizeazã, duminica aceasta, începând cu ora 10.00,
simularea concursului de admitere la disciplinele de
concurs pentru admiterea la programele de studii
Medicinã, Medicinã Dentarã, Farmacie, Moaºe,
Asistenþã Medicalã Generalã, Tehnicã Dentarã ºi
Balneo-fiziokinetoterapie ºi recuperare.

Reguli stricte
Timpul destinat rezolvãrii grilei

este de 3 ore, socotit din momentul
în care caietele cu subiecte au fost
distribuite. Se interzice folosirea de
cãtre viitori candidaþi, în timpul pro-
bei, a minicalculatoarelor, riglelor de
calcul ºi a altor mijloace de calcul,
precum ºi a oricãror surse de in-
spiraþie pe suport de hârtie, audio
sau electronic. Afiºarea rezultatelor
simulãrii se va face în ordinea alfa-
beticã a candidaþilor înscriºi.

În privinþa disciplinelor de con-
curs,  pentru programele de studii
Medicinã ºi Medicinã Dentarã can-
didaþi vor susþine examen la Biolo-
gie (Anatomia ºi fiziologia omului)
ºi (la alegere) Chimie organicã sau
Fizicã. Pentru programul de studiu
Farmacie se susþin probe la Chimie
organicã ºi (la alegere) Botanicã sau
Biologie (Anatomia ºi fiziologia
omului). Pentru programele de studii

Moaºe, Asistenþã Medicalã Genera-
lã, Tehnicã Dentarã ºi Balneo-fizio-
kinetoterapie ºi recuperare se sus-
þine examen pentru Biologie (Ana-
tomia ºi fiziologia omului).

Pentru a veni în sprijinul candi-

daþilor, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova a editat
culegeri de teste grilã pentru toate
disciplinele de concurs ºi conþinând
variantele corecte de rãspuns, care
se comercializeazã prin Reprogra-

fia UMF Craiova.
La redactarea testelor grilã s-au

avut în vedere toate manualele al-
ternative agreate de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale.

RADU ILICEANU

Strategiile europene – modalitãþi ideale de perfecþionare
Duminicã, 7 mai, elevii ªcolii Postliceale Ecologice

„Sfântul ªtefan” care au efectuat un stagiu în unitãþi
medicale – rezidenþe pentru bãtrâni – din Valencia au
revenit la Craiova, cu mintea ºi sufletul pline de
informaþii noi ºi amintiri de neuitat. Pe parcursul celor
cinci sãptãmâni de practicã, prevãzute în cadrul pro-
iectului „Dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor
viitorilor asistenþi medicali prin mobilitate europeanã”,
2016-1-RO01-KA102-023207 ei au trãit o experienþã
unicã, beneficã pentru viitoarea carierã.

Toþi participanþii s-au implicat în
activitãþile desfãºurate conform
acordului de formare ceea ce le-a
permis sã descopere noi motivaþii
pentru a-ºi continua ºi desãvârºi
pregãtirea de asistent medical ge-
neralist, sã dobândeascã noi abili-
tãþi ºi competenþe profesionale.
Stagiul le-a oferit oportunitatea de
a învãþa sã se adapteze condiþiilor
dintr-o altã þarã, sã lucreze eficient
în echipã, sã se integreze dar ºi de
a-ºi perfecþiona abilitãþile de comu-
nicare într-o limbã strãinã, de a
descoperi o altã culturã, un alt
mediu social, de a evalua ºi a se
autoevalua corect. Organizaþia in-
termediarã ºi de primire a îndru-
mat ºi colaborat eficient cu parti-
cipanþii, oferindu-le activitãþi care
sã contribuie la o formare profesi-
onalã de calitate.

Un asemenea stagiu este o ºansã
pe care elevii au ºtiut sã o valorifi-
ce ºi care va reprezenta un imens
câºtig atât pentru ei, cât ºi pentru

lapin Loredana, anul II AMG)
„Participarea la proiectul deru-

lat la ªcoala Postlicealã Ecologicã
„Sfântul ªtefan” s-a devenit a fi o
experienþã frumoasã din viaþa mea.
Aceasta mi-a oferit posibilitatea sã
cunosc un alt sistem medical, sã
cunosc un alt mediu de lucru, o
altã culturã ºi sã-mi dezvolt cunoº-
tinþele medicale ºi lingvistice. În
timpul stagiului am fost plãcut im-

presionat de oamenii minunaþi ºi
amabili pe care i-am cunoscut în
cadrul Rezidenþei Solimar Sollana,
de modul de organizare a perso-
nalului medical, de lucrul în echi-
pã ºi de profesionalismul cu care
îngrijesc pacienþii.

Consider cã ºi alþi colegi ar tre-
bui sã participe la astfel de proiec-
te deoarece aceastã experienþã te
ajutã sã îþi schimbi modul de a

gândi ºi de a te purta, atât
cu pacienþii cât ºi cu perso-
nalul medical. Cel mai im-
portant lucru este sã te faci
plãcut ºi sã ºtii sã lucrezi cu
colegii în echipã.

Cu aceastã ocazie do-
resc sã le mulþumesc tutu-
ror celor care s-au ocupat
de acest proiect ºi care ne-
au fost alãturi pe toatã
perioada desfãºurãrii
acestuia.” (elevul Pãcurar
Gabriel, anul III AMG)

Cu siguranþã, impactul
proiectului se va reflecta în
calitatea pregãtirii profesio-
nale, în consolidarea capa-
citãþii de inserþie socialã, de
adaptare rapidã ºi de integra-
re pe piaþa europeanã a mun-
cii, în dezvoltarea unor
practici eficiente de mana-
gement ce vor duce la creº-
terea prestigiului ºcolii.
Prof. EUGENIA ªENDROIU

Prof. MIHAELA DINU
Prof. MANUELA ROICU

colegi ºi ºcoalã. Parti-
cipanþii la proiect vor
transmite cunoºtinþele
ºi informaþiile asimila-
te pe parcursul mobi-
litãþii prin activitãþi de
diseminare la nivelul
ºcolii ºi comunitãþii.
Iatã câteva impresii ale
elevilor, la întoarcerea
din stagiu:

„Proiectul la care
am luat parte m-a în-
vãþat ce înseamnã
munca în echipã, res-
pectul faþã de pacienþi
ºi de tine însuþi, spiri-
tul de responsabilitate
privind îndeplinirea
sarcinilor de serviciu.
Am avut oportunitatea
sã lucrez ºi sã mã inte-
grez într-o culturã ºi
un mediu social dife-
rit.” (eleva Mihai De-
nisia, anul II AMG)

„Stagiul de practicã a însem-
nat pentru mine o adevãratã ºcoa-
lã a vieþii ºi m-a ajutat sã-mi de-
pãºesc limitele. Am învãþat ce în-
seamnã seriozitatea la locul de
muncã, punctualitatea, responsa-
bilitatea, lucrul în echipã. Am ex-
plorat o þarã europeanã, am des-
coperit cultura ºi tradiþiile ei, mi-
am dezvoltat competenþele profe-
sionale ºi lingvistice.” (eleva Þa-
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Concursul „Þiþeica Junior” este
o competiþie ºtiinþificã, un concurs
judeþean, adresat elevilor din clase-
le I-IV, care ºi-a propus sã ofere
elevilor interesaþi de obþinerea per-
formanþelor ridicate în studiul ma-
tematicii un cadru adecvat ºi propi-
ce de evaluare ºi de informare. Au
participat peste 300 de elevi: clasa
pregãtitoare –43; clasa I – 87; cla-
sa a II-a – 74; clasa a III-a – 58;
clasa a IV-a – 41.

«Partenerii în cadrul Proiectului
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova a fost gazda probei scrise a Concursului
Judeþean „Þiþeica Junior” – ediþia I, competiþie

înscrisã în Calendarul Activitãþilor Educative
Judeþene ªcolare, elaborat ºi aprobat la nivelul

Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Sunt foarte
mulþi elevi care au câºtigat premii, iar ceremonia
de atribuire a acestora va avea loc luni, 15 mai,

la sediul unitãþii de învãþãmânt.

Judeþean „Þiþeica Junior” au fost re-
prezentanþi ai ºcolilor gimnaziale din
Craiova, Podari, Predeºti, Cârcea,
Bãileºti, Iºalniþa. Elevii au obþinut un
numãr de 176 de premii (I,II,III,
menþiuni), toþi aceºtia fiind premiaþi
de organizatori, cu sprijinul spon-
sorilor. Cei mai buni dintre cei buni
privind din urmãtoarele unitãþi ºco-
lare: Colegiul Naþional „Carol I”,
ªcoala Gimnazialã „Traian” din Cra-
iova, ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski” din Craiova, ªcoala

Gimnazialã „Mihai Viteazul” din
Craiova, ªcoala Gimnazialã din Po-
dari, Liceul Teoretic „Mihai Vitea-
zu” din Bãileºti, ªcoala Gimnazialã

„Ion Creangã” din Craiova, ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova. Festivitatea de premiere va
avea loc luni, 15 mai, ora 13:00, la

sediul nostru», a precizat profesor
Cerasela Cremene, director al
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þiþei-
ca” din Craiova.

Proiectul, organizat de Kaufland
România, în parteneriat cu ªcoala
de Valori, care se desfãºoarã anul
acesta în Bucureºti, Craiova, Si-
biu, Cluj-Napoca, Oradea, Arad ºi
Timiºoara, aduce liceenilor o sãp-
tãmânã de ateliere creative de au-
tocunoaºtere ºi dezvoltare perso-
nalã ºi trei sãptãmâni de practicã
în magazinele Kaufland.

Ajuns la cea de-a IV-a
ediþie, proiectul „Raftul cu
experienþe” îi invitã pe
elevii din clasa a IX-a, în
lunile iunie-iulie, la o
experienþã de formare
profesionalã.

La atelierele de educaþie non-
formalã, tinerii vor deveni con-
ºtienþi de valorile cu care îºi gu-
verneazã viaþa, vor descoperi ce
anume susþine o comunicare efi-
cientã, vor afla cum pot deveni
oameni de echipã ºi vor învãþa cum
sã-ºi punãîn valoare creativitatea
ºi sã-ºi exprime cu încredere idei-
le.În cele trei sãptãmâni pe care le

vor petrece la Kaufland, ei vor lu-
cra sub îndrumarea unor mentori,
angajaþi ai Kaufland. Liceenilor li
se va da libertatea sã experimente-
ze lucrul în diverse raioane ºi de-
partamente. Stagiul de practicã va
fi presãrat cu ateliere de speciali-
tate despre comerþul modern, sus-
þinute de angajaþii model din cadrul
companiei.

La finalul celor patru sãptãmâni,
participanþii vor fi pregãtiþi sã-ºi
contureze planurile de viitor, þinând
cont de ce au descoperit cã le pla-
ce ºi de cum se adapteazã oportu-
nitãþilor ºi provocãrilor comerþului
modern. Cei mai implicaþi dintre ei
vor primi scrisori cu recomandãri
de angajare în compania amintitã.

Astãzi, începând cu ora 10.00, în Piaþa „Mihai Vi-
teazul” din Craiova se va desfãºura cea de-a II-a edi-
þie a Festivalului Judeþean „Art-Craiova”, în organi-
zarea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Conform
metodologiei de desfãºurare ºia listei de înscriere,
aprobatã, la manifestare vor participa peste 200 de
elevi, din mai mult de 40 de unitãþi ºcolare din terito-
riu, din clasele a V-a – a XII-a. Sunt trei secþiuni:
Expoziþie – fiecare cadru didactic de educaþie plasti-
cã/vizualã poate participa cu maximum zece lucrãri
realizate de elevi; Ateliere de lucru – pe douã catego-
rii, gimnaziu ºi liceu; Spectacol muzical – pot partici-
pa elevi cu vârsta 11-18 ani, care au obþinut premii la
concursuri de muzicã ºi care vor interpreta o singurã
piesã (vocal, instrumental sau vocal-instrumental, din
genurile popularã, uºoarã sau folk).

Astãzi, „Art-Craiova”, în Piaþa „Mihai Viteazul”

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a editat broºura „Admiterea în
învãþãmântul liceal, învãþãmântul

A apãrut Ghidul admiterii
în învãþãmântul liceal

Mai mulþi copii de la Centrul so-
cial Best Life al Arhiepiscopiei Cra-
iovei au participat, ieri, la o activita-
te educativã, la Biblioteca Judeþea-
na „Alexandru ºi Aristia Aman”, în
cadrul cãreia au vizionat un film
despre cariera muzicalã a lui Beet-
hoven. În continuare, copiii au vi-
zitat depozitul de cãrþi al bibliotecii
ºi Casa Memorialã „Elena Farago”.
Activitatea a fost coordonatã de bi-

Copiii Centrului social „Best Life”,
în vizitã la Biblioteca „Aman”

bliotecar Carmen Tica ºi s-a desfã-
ºurat pe baza convenþiei de parte-
neriat dintre cele douã instituþii.
„Activitatea a fost foarte folositoa-
re pentru copii, aceºtia îmbogãþin-
du-ºi cunoºtinþele generale despre
viaþa ºi cãrþile scrise de Elena Fara-
go, cât ºi despre compoziþiile lui
Beethoven”, a precizat asist. social
Livia Bãdele, din cadrul Centrului
social „Best Life”.

profesional de stat ºi în învãþãmân-
tul dual de stat pentru anul ºcolar
2017/2018”, un adevãrat ghid pen-
tru procesul educaþional, atât pen-
tru elevi, cât ºi pentru pãrinþii lor
ºi cadrele didactice. Sunt 47 de uni-
tãþi de învãþãmânt  liceal ºi profe-
sional de stat din judeþul Dolj cu-
prinse în acest „catalog”, unde este
prins ºi planul de ºcolarizare desti-
nat anului urmãtor. Pentru prima
datã, apare ºi forma de „învãþãmânt
dual”, ceea de la care toatã lumea
are multe speranþe, foarte îndrep-
tãþite. Este un ghid la care toþi cei
interesaþi pot face apel, cuprinzând
datele de admitere în unitãþile ºco-
lare începând din 2015. De aseme-
nea, sunt cuprinse toate etapele
procesului educaþional în anul ºco-
lar viitor.
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A III-a ediþie a proiectului „Dolju-n buca-
te” realizatã cu sprijinul Universitãþii din Cra-
iova îºi propune sã îi apropie pe tineri de lu-
mea satului tradiþional ºi, în acelaºi timp, sã îi
punã în valoare pe gospodarii comunitãþilor
rurale, cei care ºi-au asumat responsabilitatea
conservãrii ºi promovãrii identitãþii locale. „Îi
veþi cunoaºte ºi veþi putea sta de vorbã cu ei
în jurul meselor cu bucate, la fel cum odinioa-
rã se adunau ai casei ºi îºi povesteau unii alto-
ra bucuriile sau necazurile, îºi fãceau planuri
sau depãnau amintiri”, spun organizatorii, adã-
ugând cã „oaspeþii vor degusta bucate pregã-
tite ca-n vremea bunicilor, cu ce are omul sa-
tului în gospodãria proprie”.

Alãturi de Centrul Creaþiei Populare Dolj ºi
de studenþi vor fi membri ai Ansamblurilor folc-

La Casa Universitarilor din Craiova va avea loc luni, 15 mai, între orele
11.30-13.30, o nouã ediþie a evenimentului „Dolju-n bucate”, organizatã de

Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj, în colaborare cu Universitatea din Craiova, prin
Facultãþile de Litere ºi Horticulturã, cu sprijinul comunitãþilor rurale Bârca,

Dãbuleni, Calafat, Ghidici, Izvoare, Giurgiþa ºi Greceºti, Forumului de Priete-
nie Româno-Macedonean din Bãileºti ºi Asociaþiei Vlahilor din Bulgaria.

Iniþiat în anul 2014, proiectul prezintã, de aceastã datã, bucate din Dolj ºi din
diverse colþuri ale Olteniei graþie studenþilor/masteranzilor craioveni care

locuiesc în alte judeþe ale regiunii, dar ºi jocuri ºi cântece bãtrâneºti.

Anul acesta concursul este susþinut ma-
terial de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi este
organizat în parteneriat cu Institutul Italian
de Culturã din Bucureºti ºi Institutul Cer-
vantes din Bucureºti.

Competiþia are douã secþiuni distincte, stu-
denþii doritori sã participe având posibilita-
tea sã opteze pentru una dintre ele: traduce-
rea unui text de criticã literarã din limba ro-
mânã în douã din limbile francezã, italianã,

Spectacolul cu piesa „Cealal-
tã þarã”, dupã romane de Herta
Muller („Omul e un mare fazan
pe lume”, „Cãlãtorie într-un pi-
cior”, respectiv „Încã de pe atunci
vulpea era vânãtorul”) va fi pre-
zentat marþi, 16 mai, de la ora
21.00, la Festivalul European al
Spectacolului – Festival al Dra-
maturgiei Româneºti, FEST-FDR
de la Timiºoara.

Festivalul – la care participã tea-
tre din Germania, Franþa, SUA, Po-
lonia, România – se va desfãºura în
perioada 14-25 mai ºi îºi propune
sã exploreze, prin spectacolele reu-
nite în cele douã module ale sale, o temã pro-
prie umanitãþii: Identitatea. Pentru secþiunea
dedicatã teatrului pe text românesc, teatrolo-
gul Oana Borº a selectat unele dintre cele mai
bune producþii româneºti ale anului trecut.

Spectacolul „Cealaltã þarã” a fost pus în
scenã la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” în
urma câºtigãrii celei de-a VI-a ediþii a concur-

Concurs naþional de traduceri
dedicat Zilei Latinitãþii

La iniþiativa Departamentului de
Limbi romanice ºi clasice, Facultatea de
Litere a Universitãþii din Craiova
iniþiazã Concursul naþional de traducere
între limbile romanice (francezã, italia-
nã, românã, spaniolã) ºi latinã, dedicat
Zilei Latinitãþii, sãrbãtoritã în data de 15
mai a fiecãrui an. Ceremonia de deschi-
dere oficialã va avea loc luni, chiar pe 15
mai, ora 9.30, în sala 336 a clãdirii
centrale a Universitãþii craiovene.

spaniolã, la nivel B1-B2, pe baza opþiunilor
manifestate de concurenþi; traducerea unui
text din limba latinã în limba românã ºi în
una din limbile francezã, italianã, spaniolã,
la nivel B1-B2, pe baza opþiunilor manifesta-
te de concurenþi.

La ediþia din acest an a concursului parti-
cipã studenþi de la Universitatea „Babeº-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest
din Timiºoara, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaºi ºi Universitatea din Craiova.
La ceremonia de deschidere oficialã, de luni,
ºi-au anunþat participarea prof. univ. dr. Nicu
Panea – prorector al Universitãþii din Craio-
va, conf. univ. dr. Anamaria Magdalena Preda
– decanul Facultãþii de Litere, conf. univ.
dr. Mihaela Popescu – prodecan al Facultã-
þii de Litere, prof. univ. dr. Elena Pîrvu –
coordonatorul proiectului.

Festivitatea de decernare a premiilor
va avea loc marþi, 16 mai, cu începere de la
ora 9.00, în sala 444 a clãdirii centrale a
Universitãþii din Craiova.

Spectacolul
„Cealaltã þarã”
va fi prezentat

la Festivalul
Dramaturgiei

Româneºti
de la Timiºoara

sului de proiecte regizoral-scenice de cãtre re-
gizorul Alexandru Istudor ºi scenografa Fran-
cesca Cioancã. Adaptarea textului pentru spec-
tacol este rodul unei munci de echipã la care
s-au raliat actorii din distribuþie: Adrian Ando-
ne, Gabriela Baciu, Romaniþa Ionescu, Corina
Druc, ªtefan Cepoi, Raluca Pãun, Vlad Udres-
cu ºi Marian Politic.

lorice „Rozele Calafatului” – solista Maria Ca-
melia Chivu, „Rapsozii Desnãþuiului” (Giurgi-
þa) – solista Letiþia Lungu, „Hora Desnãþuiu-
lui” (Bârca), solistul Liviu Olteanu (masterand
al Facultãþii de Litere). Vor expune Rodica ºi
Viorel Dîlganu din Craiova (obiecte decorati-
ve din lemn), Anca Dumitrescu – atelierul
„Covorul oltenesc” din comuna doljeanã Mã-
ceºu de Jos, Cooperativa „Altiþa Dãbuleniu-
lui”, Liliana Dobriþoiu – ii, cãmãºi tradiþionale,
Corina Matei – obiecte din pãnuºi.

„Dolju-n bucate” este un proiect iniþiat în
anul 2014, de Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, ca o cãlãtorie prin viaþa satului tradiþio-
nal doljean, ilustratã prin diversitate culinarã
ºi poveºtile protagoniºtilor care refac tabloul

reunirii familiei þãranului autentic în jurul
mesei. «Proiectul a fost demarat atunci alã-
turi de localitatea Dãbuleni, care a facilitat
realizarea unei filmãri într-o bucãtãrie con-
servatã ca acum aproape 100 de ani, cu pro-
tagoniste vârstnice care au povestit ºi gãtit la
vatrã. De asemenea, fotografiile fãcute la acel
moment au constituit ºi prima expoziþie „La
vatra cu bucate ca-n poveºti”. Deja oraºul
Dãbuleni ºi-a trecut în palmaresul cultural mai
multe episoade „Dolju-n bucate”, în care
gospodinele au gãtit aºa cum fãceau bãtrâ-
nele lor, folosindu-se doar de ce aveau pe
lângã casã», precizeazã reprezentanþii Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj.

Un alt exemplu extraordinar de implicare a
comunitãþii ºi de asumare a îmbunãtãþirii ima-
ginii acesteia prin promovarea faptelor de cul-
turã tradiþionalã este comuna Bârca, spun
aceºtia: «În repetate rânduri, atât în Craiova
(la Galeriile „Cromatic”, dar ºi la Universitatea
din Craiova), precum ºi în comunã, oamenii
au putut gusta pâinea minþitã, raci umpluþi,
salatã de vinete cu puþin usturoi ºi þelinã, mu-
rãturi, turtã coaptã, gogoºi ºi multe alte buca-
te alese, pregãtite cu suflet ºi pricepere de
gospodine din Bârca, precum ºi bucate bulgã-
reºti». Alte importante momente „Dolju-n bu-
cate” s-au organizat în colaborare cu localitã-
þile Pieleºti, Calafat, Bãileºti, Urzicuþa, Ghidici,
Maglavit, Desa, Giurgiþa, Izvoare, precum ºi
cu Asociaþia Vlahilor din Bulgaria.

Afiºul evenimentului a fost realizat de Iu-
lia Triþoiu, de la Facultatea de Inginerie Elec-
tricã a Universitãþii din Craiova. Coordona-
rea studenþilor implicaþi a fost asumatã de
Raluca Stamatescu, Irina Matei, Camelia
ªuican, Corina Matei, Camelia Bãnicã, de la
Facultãþile de Litere ºi Horticulturã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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O explozie a avut loc la Roma,
ieri, în faþa unui oficiu poºtal de
pe strada Viale Aventino. O maºi-
nã a fost distrusã, iar autoritãþile

Emmanuel Macron
se întâlneºte
cu Angela Merkel,
la Berlin

Emmanuel Macron va face
o vizitã oficialã la Berlin,
luni, unde va discuta cu
cancelarul german Angela
Merkel, la o zi dupã învestirea
în funcþia de preºedinte al
Franþei. Steffen Seibert,
purtãtorul de cuvânt al
cancelarului german, a
anunþat cã cei doi lideri vor
avea o întrevedere luni dupã-
amiazã. Wolfgang Schaeuble,
ministrul german de Finanþe,
a declarat joi cã este de acord
cu noul lider de la Palatul
Elysee, privind necesitatea de
a consolida Uniunea Euro-
peanã. Angela Merkel ºi-a
declarat susþinerea faþã de
Macron încã din timpul
campaniei electorale pentru
preºedinþia Franþei, unde
acesta s-a confruntat cu
eurosceptica Marine Le Pen.
“Macron reprezintã speranþele
a milioane de francezi, dar ºi
ale multora din Germania ºi
din întreaga Europã”, a
afirmat cancelarul german,
dupã ce Macron a câºtigat
alegerile prezidenþiale, decla-
rându-se “foarte încântatã”
de victoria acestuia.

Bashar al-Assad
nu intenþioneazã
sã facã vreun pas
înapoi în conflictul
cu insurgenþii

Bashar al-Assad, preºedin-
tele Siriei, a dat asigurãri cã
nu va face niciun pas înapoi
în confruntãrile cu inamicii,
propunându-le grupurilor
insurgente sã predea armele
ºi sã se angajeze într-un
proces de reconciliere. Într-
un interviu acordat postului
belarus ONT, Bashar al-
Assad a promis delimitarea
clarã a zonelor de securitate
stabilite cu Rusia, Turcia ºi
Iranul. Bashar al-Assad a
subliniat cã va continua,
alãturi de miºcarea ºiitã
Hezbollah ºi cu susþinerea
Iranului, luptele împotriva
grupurilor insurgente ºi
teroriste. Liderul regimului
autoritarist de la Damasc a
explicat cã instituirea zonelor
de securitate reprezintã o
oportunitate pentru insur-
genþi sã predea armele ºi sã
ajungã la un proces de
reconciliere. Siria se confrun-
tã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi
cu un conflict militar între
serviciile de securitate subor-
donate regimului Bashar al-
Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv
organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak
ºi Siria / Stat Islamic în Irak
ºi Levant). Bilanþul conflic-
tului depãºeºte 270.000 de
morþi.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Demiterea directorului FBI:Demiterea directorului FBI:Demiterea directorului FBI:Demiterea directorului FBI:Demiterea directorului FBI:
un „dosar fierbinte”!un „dosar fierbinte”!un „dosar fierbinte”!un „dosar fierbinte”!un „dosar fierbinte”!

Directorul interimar al FBI, Andrew McCa-
be, a dat asigurãri joi, 11 mai a.c., în Con-
gresul SUA, cã ancheta privind posibila in-
gerinþã rusã în campania electoralã america-
nã continuã, adicã obiectivele rãmân aceleaºi,
în pofida demiterii fostului director James
Comey, de cãtre Donald Trump. „Munca
agenþilor FBI continuã ºi nu a existat nici o
tentativã de oprire a anchetei, prin care pro-
tejaþi sunt americanii ºi apãratã este Consti-
tuþia”, a spus McCabe, în cursul audierii sale
la Senat. O audiere în faþa Comisiei de infor-
maþii, consacratã ameninþãrilor teroriste,
care a prilejuit de altfel, prima apariþie în
public a înlocuitorului temporar al lui James
Comey, acesta fiind demis la 9 mai a.c. de
preºedintele american, cum bine se ºtie. El a
putut fi interogat, cu precãdere de senatorii
democraþi, în privinþa circumstanþelor des-
pãrþirii de James Comey ºi statutul anchetei
pe ingerinþele ruseºti. Vizatã este ºi o even-
tualã coordonare între membrii echipei de
campanie a lui Donald Trump ºi Moscova.
Oficial, preºedintele american l-a disponibi-
lizat pe ex-directorul FBI, pentru gestiona-

rea emailurile lui Hillary Clinton, deºi fusese
numit pe 10 ani de Barack Obama, în 2013.
Paradoxal, chiar recent, Hillary Clinton a
declarat cã „nu a ajuns preºedinte din cauza
reluãrii unei anchete care se stinsese, cu pu-
þine zile înainte de încheierea a campaniei
electorale, de cãtre James Comey”. Bineîn-
þeles, opoziþia democratã, dar ºi aleºii repu-
blicani, fãrã a mai þine cont de experþi ºi ofi-
ciali ai guvernului bãnuiesc o tentativã de „înã-
buºire” sau cel puþin de intimidare. Pe ace-
laºi aliniament este ºi presa. Ceea ce înseamnã
cã FBI, din vara trecutã în plinã activitate de
investigare a ingerinþelor ruseºti în campa-
nia electoralã ºi eventuala coordonare între
Moscova ºi staff-ul de campanie al lui Do-
nald Trump, ajunsese la niºte... rezultate. În-
grijorãtoare. Însuºi James Comey informase
în luna martie a.c., în Congres, cã FBI se
intereseazã de eventualitatea unei coliziuni.
Un mic detaliu: directorul interimar al FBI a
apreciat munca predecesorului sãu, asigurând
cã agenþii poliþiei federale îl susþin. „Am mare
respect pentru capacitatea analiticã ºi inte-
gritatea sa”. O declaraþie opusã celei a lui

Donald Trump, care a afirmat recent cã Ja-
mes Comey, fostul director al poliþiei fede-
rale, ºi-a pierdut încrederea ºi doar plecare
sa din funcþie va permite restabilirea aceste-
ia, în faþa publicului. ªi este vorba de o insti-
tuþie mult respectatã. Suspiciunile se propa-
gã aducând aminte de un alt precedent: de-
miterea lui Archibald Cox, de cãtre Richard
Nixon, la 10 noiembrie 1973. ªi se discutã
deja de procedura de suspendare care poate
antrena destituirea. Deja grei ai partidului
democrat – Nancy Pelosi, Bernie Sanders,
Chuck Schumer sau Elisabeth Warren –, re-
clamã numirea unui procuror special, ca în
„Watergate”. Republicanii fac, deocamdatã,
zid în jurul preºedintelui. FBI-ul are o imagi-
ne foarte bunã ºi directorul sãu era garantul
probitãþii ºi justiþiei federale. 35.000 de agenþi
se ocupã de dobândirea de informaþii, de cri-
minalitate ºi cyber-criminalitate. Înainte de
demniterea lui James Comey, Donald Trump
a telefonat liderilor Congresului pentru a-i
preveni. Liderul democraþilor la Senat, Char-
les Schumer, l-a pus în gardã, „este o mare
eroare”. „Ok”, ar fi rãspuns preºedintele.

Poliþia turcã a reþinut, ieri, 57 de per-
soane care au lucrat la Bursa de Valori
din Istanbul, acestea fiind suspectate de
legãturi cu clericul musulman Fethullah
Gulen, acuzat de Ankara cã ar fi orches-
trat tentativa de loviturã de stat din 2016.
Cei 57 de foºti angajaþi ai Bursei au fost
reþinuþi în ºase provincii diferite, în baza
a peste 100 de mandate de arestare. Sus-
pecþii au fost înlãturaþi de la Bursa din
Istanbul, dupã puciul eºuat din 15 iulie
2016. Aceºtia ar fi folosit ByLock, o apli-
caþie criptatã de mesagerie, care a fost
preponderent folositã de cãtre membrii
miºcãrii clericului Fethullah Gulen, rezi-
dent în Statele Unite, susþin procurorii
turci. Foºtii angajaþi ai Bursei sunt acu-
zaþi ºi de efectuarea unor tranzacþii în

Explozie la Roma, în apropierea unui obiectiv turistic
investigheazã un posibil atac cu
bombã. Pompierii au acþionat la
faþa locului, intervenind foarte ra-
pid, întrucât aveau un centru în

apropiere. Explozia a degajat mult
fum. Incidentul s-a produs în apro-
pierea unui oficiu poºtal de pe Via
Marmorata din cartierul Aventino.
Este vorba despre o zonã de la
periferia capitalei italiene. Poliþia
investigheazã sursa exploziei. Nu
este exclusã ipoteza unui colet ex-
ploziv. Potrivit site-ului Il Giorna-
le, anchetatorii au informaþii cã au
existat douã dispozitive explozive
improvizate plasate într-o parca-
re, între douã maºini. Bomba ar-
tizanalã ar fi fost controlatã de la
distanþã ºi conþinea substanþe in-
flamabile. La momentul deflagra-
þiei, nicio persoanã nu s-ar fi aflat
în parcare. Zona a fost securiza-
tã de cãtre poliþiºti. Investigato-
rii iau un calcul toate ipotezele,
inclusiv un atac din partea anar-
hiºtilor italieni, autori ai mai mul-
tor atentate cu colete capcanã în

ultimii ani. Strãzile Via Marmo-
rata ºi Viale Aventino se intersec-
teazã în apropiere de atracþia tu-
risticã numitã Piramida lui Ces-
tius, lângã staþia de metrou Pira-
mide. Massimo Improta, ºeful
serviciului de protecþie publicã
din cadrul Poliþiei de la Roma, a
declarat cã anchetatorii au des-
coperit “un dispozitiv exploziv
controlat de la distanþã, dar care
includea ºi un cronometru”. “Dis-
pozitivul artizanal a fost plasat
între douã vehicule aflate în par-
carea oficiului poºtal, însã nu cre-
dem cã s-a dorit atacarea cuiva.
A fost o demonstraþie”, a adãugat
oficialul italian. Franco Zelinotti,
un oficial din cadrul serviciului de
pompieri, a comunicat cã dispo-
zitivul era într-o cutie din plastic,
ºi a precizat cã nicio persoanã nu
a fost rãnitã de explozie.

Peste 50 de foºti angajaþi ai Bursei din Istanbul au fost
reþinuþi, suspectaþi de legãturi cu Fethullah Gulen

numele Asya Bank, o bancã afiliatã în tre-
cut lui Fethullah Gulen. Luna aceasta,
Consiliul suprem al judecãtorilor ºi pro-
curorilor din Turcia a demis din funcþie
107 judecãtori ºi procurori, suspectaþi de
legãturi cu Fethullah Gulen. În acest an,
peste 3.900 de funcþionari din adminis-
traþia Turciei au fost concediaþi: agenþi
de pazã, grefieri, cadre universitare, an-
gajaþi ai direcþiei afacerilor religioase ºi
1.200 de membri ai forþelor armate, in-
clusiv aproape 600 de ofiþeri. Preºedin-
tele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a
declarat stare de urgenþã dupã tentativa
eºuatã de loviturã de stat din 15 iulie 2016.
Erdogan a anunþat cã Fethullah Gulen este
responsabil pentru aceastã iniþiativã, dar
clericul musulman a negat implicarea.
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SÂMBÃTÃ - 13 mai

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Între cer ºi mare (R)
08:30 La bani mãrunþi
09:00 Oameni ca noi
09:30 Zon@ IT
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos
11:00 Cooltura
12:00 Observatori la Parlamen-

tul European
12:30 Gala Omul Anului în

Forþele Navale
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Eurovision 2017
01:40 Exclusiv în România (R)
02:20 Telejurnal (R)
03:00 Lumea azi (R)
03:25 Destine în paralel –

Supravegheaþi de serviciile
secrete (R)

03:55 Zon@ IT (R)
04:20 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Eurovision 2017
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Polo
12:20 Poate nu ºtiai
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Misterele din Glenwood
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
15:00 Gala Umorului (R)
16:10 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:20 Poate nu ºtiai
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Eurovision 2017
00:10 Misterele din Glenwood

(R)
2013, SUA, Canada, Crimã,

Dramã
01:40 Eurovision 2017
01:45 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã

TVR 2

08:10 Pete ºi dragonul
09:55 Afacerea Est
11:25 Un minut de tãcere
12:55 Whitney
14:25 Alice În Þara Oglinzilor
16:20 X-Men de la Origini:

Wolverine
18:05 Furtunã Extremã
20:00 Planul lui Maggie
21:40 Pete ºi dragonul
23:25 Urmãrit în noapte
01:20 O rãscumpãrare de un

miliard
03:05 Jesse Stone: pierdut în

Paradise

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Aventurile lui Napoleon
1995, Japonia, Familie
13:00 Mamaia
2013, România, Comedie,

Familie
15:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Jaf... la turnul mare
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:30 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror
00:00 Jaf... la turnul mare (R)
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
02:00 Lumea de dincolo:

Trezirea la viaþã (R)
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror
03:15 Mamaia (R)
2013, România, Comedie,

Familie
04:45 Aventurile lui Napoleon

(R)
1995, Japonia, Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Trucuri feminine
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Trucuri feminine (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Marea farsã (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Furnicuþe (R)
14:00 Power Rangers: Filmul

(R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Mã scoþi din minþi!
22:30 Departe de Câmpia în

Flãcãri
00:45 Mã scoþi din minþi! (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Copilul problemã 3

1995, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic

11:00 Familia Flintstone in Rock

Vegas

2000, SUA, Comedie

13:00 ZaZaSing (R)

16:00 Observator

17:00 2K1 cu Mirela Vaida

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Legea e lege

1998, SUA, Acþiune, Aventuri

02:00 Insula iubirii (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 Moartea Samantei Finley

2009, SUA, Horror, Mister,

Thriller

02:30 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Focus Magazin (R)

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

14:00 Cãsãtorie cu repetiþie (R)

1985, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Cursa împotriva morþii (R)

2011, SUA, Acþiune

00:30 Astã searã dansãm în

familie (R)

1972, România, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Secrete de stil (R)

05:30 Miss fata de la þarã

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions

League semifinala, Real Madrid –
Atletico Madrid

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 KOrida la Madrid!,

SuperKombat New Heroes
22:00 KOrida la Madrid!,

SuperKombat World Grand Prix
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Prison Break (R)
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller

SPORT.RO

DUMINICÃ - 14 mai

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Katyn-ul românesc de

Fântâna Albã
17:00 Dosar România (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Folclor
23:00 Garantat 100%
00:00 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Katyn-ul românesc de

Fântâna Albã (R)
03:45 Pro patria (R)
04:10 Universul credinþei (R)
05:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Polo
12:20 Poate nu ºtiai
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Ancheta
1980, România, Dramã
15:20 Poate nu ºtiai
15:25 Eurovision 2017
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Drumeþ în calea lupilor
1988, România, Dramã, Istoric
22:10 Departe de ea
2006, Canada, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:10 Duelul pianelor (R)
01:40 Teatru TV (R)
03:10 Ferma (R)
04:10 Naturã ºi aventurã (R)
04:40 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo (R)
05:50 Poate nu ºtiai
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

07:40 Misterul din florãrie:
nimeni nu suflã o vorbã

09:05 Snoopy ºi Charlie Brown:
Filmul Peanuts

10:35 Planul lui Maggie
12:10 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
13:40 Aceiaºi rockeri nebuni
15:15 Eu, Earl ºi sfarsitul ei
17:00 Ajutorul lui Moº Crãciun
18:30 Snoopy ºi Charlie Brown:

Filmul Peanuts
20:00 Iubire ºi prietenie
21:35 Cei rãmaºi
22:35 Inimi cicatrizate
00:55 Momentum: Urmãrire

disperatã
02:30 Spre necunoscut

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Masterchef (R)
13:05 Apropo Tv
14:00 Stuart Little 2 (R)
2002, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie
16:00 Uite cine danseazã (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Thor: Întunericul
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:45 Gardienii destinului
2011, SUA, Romantic, SF,

Thriller, Dragoste
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Thor: Întunericul (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
04:00 Jocuri de celebritate (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trucuri feminine (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Clopote de nuntã
22:00 Inimã de frate
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Clopote de nuntã (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Ce se întâmplã doctore ?
05:30 Inimã de frate (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:15 Power Rangers: Filmul
(R)

09:15 La bloc (R)
11:30 Marea farsã (R)
14:00 Nopþi albe în Seattle (R)
16:15 La bloc
18:30 Grace de Monaco
20:30 Rezerve de lux
22:15 44 minute
00:00 Rezerve de lux (R)
01:45 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva

(R)

13:00 Observator

14:00 Surprizã: vine Polly!

2004, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste

16:00 Best X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 Bãieþi de oraº

20:30 iUmor

23:30 Agent fãrã voie

2005, SUA, Comedie

01:00 Insula iubirii (R)

03:30 Surprizã: vine Polly! (R)

2004, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Arma supremã

2010, Hong Kong, China,

Acþiune, Dramã, Istoric, Thriller

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Ochii din umbrã (R)

04:45 Teo Show (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Apel de urgenþã

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Salutãri Din Lavallette

2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

01:00 Trãdaþi în dragoste

03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)

05:30 Apel de urgenþã (R)

06:00 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Uefa Champions

League semifinala Atletico Madrid -
Real Madrid

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (premierã)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
19:30 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 KOrida la Madrid!,Super-

Kombat New Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 KOrida la Madrid!,Super-

Kombat World Grand Prix

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. BVDM TRANSCO

SRL cu sediul în oraºul Cra-
iova, B-dul Oltenia nr. 39, bl.
66 F, sc. 1, ap. 3, judeþul Dolj,
telefon: 0742/ 633.960, inten-
þioneazã sã promoveze inves-
tiþia: exploatare balast pentru
decolmatarea ºi reprofilarea
albiei minore a râului Jiu, mal
drept, în extravilanul comunei
Breasta, în zona amonte con-
fluenþa cu pârâul Raznic, ju-
deþul Dolj. Persoanele care
doresc sã transmitã observa-
þii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului sau
la D-nul Mirel Bucicã, mobil:
0742/ 633.960.

Anunþ public Subsemna-
tul, S.C. BACRIZ IMPEX S.R.L,
titular al proiectului desfiinþare
corpuri C1, C2, C3b, C4, C5,
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj – fãrã
acord de mediu, pentru proiec-
tul desfiinþare corpuri C1, C2,
C3b, C4, C5, propus a fi desfã-
ºurat în municipiul Craiova , str.
Bd. Decebal nr. 12, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http://
www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pnã la data
de 15.05-19.05.2017.

Administratorul Unic al
PROD ROMAN SCM CRAIOVA
convoacã pe 29.05.2017 în Cra-
iova, str. Desnãþui nr. 24 Bl A2
Sc. 1. Ap. 5 ora 10,00 A. G. Or-
dinarã ºi ora 12,00 A.G. Extra-
ordinarã cu ordinea de zi: 1).
Raportul privind activitatea
desfãºuratã în anul 2016 ºi
descãrcarea degestiune a Ad-
ministratorului Unic.; 2). Apro-
barea bilanþului ºi a contului
de profit ºi pierderi; 3). Rapor-
tul cenzorului.; 4). Raportul pri-
vind modul de îndeplinire de
administratorul unic a obliga-
þiilor din contractul de admi-
nistrare ºi gestionare; 5). Ra-
portul reprezentantului cu
probleme sociale.; 6). Proiec-
tul BVC-ului pe 2017; 7) Apro-
barea programului economi-
co – social de dezvoltare pe
anul 2017 ºi a criteriile de per-
formanþã ce se stabilesc ad-
ministratorului unic; 8.) Apro-
barea hotãrîrii referitoare la
clauzele generale privind ra-
porturile de muncã ºi a siste-
mului de salarizare pe 2017,  9.)
Alegerea preºedintelui; 10)
Alegerea cenzorului ºi suple-
antului; 11)  Diverse;

Ghiþã Emilia Delia anun-
þã elaborare PUD pentru con-
struire locuinþã P+M, în stra-
da Fermierului nr. 33, Craio-
va, judeþul Dolj. Se pot trans-
mite informaþii asupra lucrã-
rii pe www.primariacraiova.-
ro secþiunea Urbanism pânã
la data 01.06.2017.

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decoman-
date Craiova toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
Craiova - vând apar-
tament 4 camere
parter, zonã ultra-
centralã, exclus
agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie,
Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american. Telefon:
0 7 2 2 / 2 6 6 . 7 1 8 ,
0251/522.579.
Vând casã cartier
Catargiu, str. Tîrnava
nr. 21. Relaþii la tele-
fon: 0756/420.895.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Comuna Cãlãraºi, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare emisã de APM Dolj pen-
tru Planul Urbanistic General al Comunei Cãlãraºi, jude-
þul Dolj – planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune procedurii de evaluare adecvatã, urmnd a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.

Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de
încadrare poate fi consultatã în zilele de luni-joi între orele
8:00-16.30 ºi vineri între orele 8:00-14:00 la sediu Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro ºi
la sediul Primãriei Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protecþia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii în mass-media.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0 7 4 4 / 8 4 6 . 8 9 5 ;
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni,judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Teren 3060 mp, Câr-
cea, str. Aeroportului,
deschidere 30 m la
asfalt, curent, apã,
cadastru. Telefon:
0767/263.391.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.

Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt,lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Logan
2006 înmatriculatã în
2007 + GPL omolo-
gat. Preþ 2200 Euro
negociabil. Telefon:
0766/355.375.
VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

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

Cumpãr butelie
aragaz. Telefon:
0785/688.527.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.

Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF- 2,6 npo-
nefolosit. Telefon:
0720/ 231.610.
VIN roºu de buturu-
gã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdi-
na, 4 bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 13 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:

Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã
-100 lei, polizor elec-
tric-100 lei, bicicletã
copii- 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de
spãlat Alba- Lux-
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale, ca-
zan þuicã  ºi bicicletã
copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumã-
tor, fãrã obligaþie do-
resc doamnã pentru
prietenie cãsãtorie
peste 50 ani. Tele-
fon: 0732/128. 320;
0351/181.202.

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

PIERDERI
I.I. BERCEANU MA-
RINELA declarã pier-
dut certificat constata-
tor ºi Cui: 31402113.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Cadrele Inspectora-
tului de Jandarmi
Judeþean Dolj sunt
alãturi de familia în-
dureratã a celui care
a fost col. (r.) LIVIU
ªARPE. Sincere
condoleanþe! Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!

12 Mai 2017 zi
tristã pentru noi!
Mileva ºi Rodica
cu nemãrginitã
durere în suflet
regretã plecarea
neaºteptatã dintre
noi a bunei ºi dra-
gei noastre priete-
nã, distinsa Dr.
BUCUR PAULA,
un suflet mare, un
om de o rarã bu-
nãtate, sensibili-
tate ºi inteligenþã,
care ne lasã în ini-
mile noastre un
imens gol. Sun-
tem alãturi cu tot
sufletul de Vladi,
Gigi, Emilia ºi Ale-
xandra în aceste
clipe dureroase ºi
grele la ireparabi-
la pierdere. Ne ru-
gãm ca Bunul Du-
menezeu sã odih-
neascã în liniºte
ºi pace sufletul ei
bun ºi credincios!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Handbalistele Craiovei s-au des-
pãrþit de suporterii proprii cu o vic-
torie netã ºi o calificare în semifi-
nalele Cupei României, în dauna
echipei care a terminat pe locul se-
cund campionatul, Dunãrea Brãila.
În sferturile de finalã, fetele lui Bog-
dan Burcea s-au impus în Sala Po-
livalentã cu 28-18, la pauzã 14-9.
În Final Four-ul programat peste o
sãptãmânã, la Ploieºti, s-au mai ca-
lificat CSM Bistriþa ºi Unirea Slo-
bozia, ultima echipã urmând a fi,
cel mai probabil, CSM Bucureºti.
Campioana a învins în optimi pe U
Cluj ºi va disputa sfertul de finalã
cu HCM Rm. Vâlcea. Astfel, dacã
va evita în semifinale CSM Bucu-
reºti, SCM Craiova are o ºansã uria-
ºã de a obþine calificarea în Cupa
Cupelor, competiþie în care a mai
participat acum 2 ani.

În deschiderea partidei SCM
Craiova – Dunãrea Brãila, Cristina
Zamfir a fost premiatã de fosta
internaþionalã Steluþa Luca pentru
titlul de golgheter al Ligii Naþiona-
le, olteanca marcând nu mai puþin
de 186 de goluri în ediþia recent
încheiatã. Meciul din sferturi a fost
la discreþia formaþiei din Bãnie, iar
scorul final a fost asemãnãtor cu

Handbalistele Craiovei s-au calificat în Final FourHandbalistele Craiovei s-au calificat în Final FourHandbalistele Craiovei s-au calificat în Final FourHandbalistele Craiovei s-au calificat în Final FourHandbalistele Craiovei s-au calificat în Final Four
SCM Craiova a zdrobit Dunãrea Brãila în sferturile

de finalã ale Cupei României, scor 28-18

cel înregistrat acum 3 sãptãmâni
în campionat contra aceleiaºi echi-
pe. Au evoluat pentru SCM Craio-
va: Dumanska, Paºca, Stanciu
(portari), Nikolic 9, Zamfir 8 go-
luri, Elisei 7, Bãbeanu 2, Trifuno-
vic 1, Apipie 1, Landre, Ianaºi,
ªelaru, Burlacenko, Zaremba.

„Am dominat partida de la în-
ceput pânã la final ºi nu s-a pus
problema învingãtoarei. În ultime-
le 15 minute ne-am relaxat. Pen-
tru mine importante sunt califica-
rea ºi cã fetele sunt sãnãtoase” a
spus la final antrenorul Bogdan
Burcea. „Mã bucur foarte mult cã
am ajuns în Final Four ºi sper cã
vom juca finala. Am avut un se-
zon bun, este frustrant cã am ter-
minat pe locul 4, la diferenþã micã
faþã de locurile 2 ºi 3. Ne dorim ca
în sezonul viitor sã avem rezultate
mai bune ºi un loc pe mãsurã” a
declarat Cristina Zamfir.

Bãnia organizeazã
partida România –
Belarus

Federaþia Române de Handbal a
decis ca meciul naþionalelor mas-
culine ale României ºi Belarusului,

decisiv pentru calificarea la Cam-
pionatul European Croaþia 2018, sã
se dispute în Sala Polivalentã din
Craiova, pe 15 iunie, de la ora 18.

Reprezentativa tricolorã, pregãtitã
de spaniolul Xavier Pascual, ocu-
pã locul 3 în Grupa 2 de califica-
re, cu 4 puncte, în spatele Serbiei

(6 puncte) ºi Belarusului (5 punc-
te) ºi mai are douã meciuri de ju-
cat, cu Polonia, în deplasare, ºi cu
Belarus.

Înainte de primul meci al na-
þionalei cu Austria, voleibaliºtii
de la SCMU Craiova au primit
medaliile de vicecampioni naþi-
onali, fiind al patrulea an la rând
în care formaþia lui Dan Pascu
se claseazã pe podium,
anul trecut câºtigând ti-
tlul. În acest sezon, un
singur succes i-a des-
pãrþit pe alb-albaºtri de
apãrarea performanþei
de anul trecut, Zalãul
câºtigând campionatul.
„Este un trofeu muncit.
Am luptat din prima eta-
pã pânã în ultima. Ne
bucurãm pentru acest
trofeu, toatã echipa a
pus umãrul pentru a-l
obþine. Mã bucur cã am
putut sã prezentãm tro-
feul în faþa suporteri-
lor” a spus cãpitanul
Laurenþiu Licã. “Este un
motiv de bucurie pentru
cã am ocupat locul al
doilea dupã un sezon

Vicecampionii lui Pascu, premiaþi
în faþa propriilor suporteri

foarte greu. Consider cã toatã
echipa ºi-a fãcut datoria pânã
la ultimul punct. Am pierdut la
mustaþã acest campionat. A fost
un campionat care s-a jucat din
trei în trei zile, ne-a solicitat la

Echipa naþionalã de volei mas-
culin a României a pierdut, scor
2-3, meciul disputat joi seara, în
Sala Polivalentã din Craiova, în
compania reprezentativei Aus-
triei. Scorul pe seturi a fost: 20-
25, 25-17, 25-20, 21-25, 17-19.
Tricolorii pregãtesc în Bãnie pre-
liminariile Campionatului Mon-
dial 2018, respectiv turneul de
calificare din Estonia. Dãnuþ

Naþionala de volei a României
a pierdut primul amical cu Austria

Pascu a început meciul cu pa-
tru jucãtori de la Craiova: Licã,
Bartha, Bala ºi liberoul Mãrieº,
alãturi de care au evoluat: Acio-
bãniþei, Nicuºor Ghionea ºi An-
drei Spânu. Au mai intrat pe par-
cursul jocului: Cherbeleaþã, Ma-
tei ºi Kantor (libero). Asearã,
România ºi Austria au disputat
nouã partidã amicalã, tot în Sala
Polivalentã.

Etapa a 5-a a play-off-ului
Ligii a IV-a Dolj programeazã
derby-ul primelor douã clasate,
Viitorul Cârcea – Tractorul
Cetate, formaþii care nu au
pierdut niciun punct de la
începutului play-off-ului.
Meciul este programat de la ora
11, ca ºi celelalte douã partide
din Top 6: Danubius Bechet –

Derby în play-off-ul
Ligii a IV-a Dolj

Progresul Segarcea ºi Recolta
Ostroveni – Metropolitan
Iºalniþa. Clasamentul dupã 4
runde se prezintã astfel: 1.
Viitorul Cârcea 41 de puncte, 2.
Tractorul Cetate 38 de puncte,
3. Progresul Segarcea 30 de
puncte, 4. Danubius Bechet 26
de puncte, 6 Metropolitan
Iºalniþa 15 puncte.

Sâmbãtã: Krylya Sovetov – Zenit, ora
16, Digisport 1, Viitorul – CFR Cluj, Di-
gisport 1, Dolcesport 1, Look TV, FCSB -
U Craiova, ora 20, Digisport 2, Dolces-
port 2, Look Plus, AHC Potaissa Turda -
HC Dobrogea Sud, Final Four Cupa Ro-
mâniei la handbal masculin, ora 14.45,
Digisport 3, CSM Bucureºti – Dinamo, ,
Final Four Cupa României la handbal mas-

Programul transmisiunilor TV în week-end
culin, ora 17.30, Digisport 3, Dinamo –
Astra, ora 20, Digisport 3, Atalanta – Mi-
lan, ora 22, Digisport 3, Rangers – Hearts,
fotbal Scoþia, ora 14.15, Digisport 4, U-
BT Cluj Napoca - CSM CSU Oradea, ulti-
mul meci din seria semifinalã a Ligii Naþi-
onale, ora 18, Digisport 4, Manchester City
– Leicester, Premiere League, ora 17, Eu-
rosport 1, Germania – Olanda, CE under

17, Croaþia, ora 21, Eurosport 1.
Duminicã: Academica Clinceni - UTA

Bãtrâna Doamnã, ora 11.30, Liga a II-a,
Digisport 1, ACS Poli Timisoara - CSM
Iaºi, play-out Liga I, ora 18, Digisport 1,
Dolcesport 1, Look TV, Real Madrid –
Sevilla, ora 21, Digisport 1, Inter - Sassu-
olo, Serie A, ora 13.30, Digisport 2, Tori-
no - Napoli , ora 16, Digisport 2, Club

Brugge - Anderlecht , Belgia, ora 19, Di-
gisport 2, Boca Juniors - River Plate, ora
23, Digisport 2, Look TV, Finala mare ºi
finala micã a Cupei României la handbal
masculin, ora 14.45 ºi ora 17.30, Digis-
port 3, Roma – Juventus, ora 21.45, Serie
A, Alaves - Celta Vigo, La Liga, ora 17,
Digisport 4, Las Palmas – Barcelona, ora
21, Digisport 4,

maximum. Sper ca în sezonul
viitor sã facem tot o echipã
competitivã ºi sã nu mai pier-
dem puncte cu echipele mai slab
cotate” a declarat antrenorul
Dan Pascu.
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Arena Naþionalã, astãzi, ora 20
FCSB: Niþã – Pleaºcã, Bãlaºa, Moke, Momcilovic – Ov. Popescu,

Pintilii, Boldrin, Fl. Tãnase - Alibec, Gnohere. Antrenor: Laurenþiu
Reghecampf. Rezerve: Stãncioiu – Tamaº, Enache, De Amorim, Muniru,
Achim, Jakolis.

Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Screciu, Briceag –
Zlatinski, Mateiu – Jazvic, Bãluþã, Bancu – Ivan. Antrenor: Gigi
Mulþescu. Rezerve: Vlad – Dumitraº, R. Petre, Burlacu, Mãzãrache,
Gustavo, Bârzan.

Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj).

FCSB – Universitatea Craiova

1. Viitorul 9 4 3 2 11-8 41
2. FCSB 9 5 2 2 12-7 41
3. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
4. CFR Cluj 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 9 2 3 4 8-11 31
6. Astra 9 1 1 7 9-16 26

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a X-a
Meciul Gaz Metan – FC Voluntari s-a jucat asearã.

ACS Poli – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18
ASA – FC Botoºani, luni, ora 18

Pandurii – Chiajna, luni, ora 20.30

7. CSMP Iaºi 9 5 4 0 11-2 34
8. Gaz Metan 9 2 5 2 8-7 31
9. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
10. Botoºani 9 2 5 2 10-7 27
11. Chiajna 10 2 4 4 9-11 23
12. ACS Poli 10 4 3 3 10-9 22
13. Pandurii 9 1 4 4 6-14 17
14. ASA 9 1 4 4 3-9 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – ultima etapã, ora 20
FCSB – „U” Craiova

Dinamo - Astra
Viitorul – CFR Cluj

Duminicã, de la ora 14, pe are-
na „Extensiv”, juniorii under 17
ai Universitãþii Craiova dis-
putã prima manºã a semi-
finalei Ligii Elitelor, contra
câºtigãtoarei seriei de Vest,
UTA Bãtrâna Doamnã. Par-
tida va fi arbitratã de Adri-
an Comãnescu din Rm.
Vâlcea, iar returul se va
disputa peste o sãptãmânã,
la Arad. În cealaltã semifi-
nalã se vor întâlni Dinamo
Bucureºti ºi Ardealul Cluj.
Pe 2 iunie sunt programa-
te finala mare ºi finala

Universitatea Craiova are ca obiectiv în ultima
etapã sã încurce FCSB în lupta la titlu, în cazul

unui succes alb-albaºtrii având ºi ºansa de a urca
o poziþie în ierahia finalã

Ca ºi prima manºã a semifi-
nalei Cupei României, cu FC Vo-
luntari, ºi returul este precedat
pentru Universitatea Craiova de
un derby, aºa cã alb-albaºtrii nu-
ºi permit sã-ºi menajeze jucãtori,
fiindcã trebuie sã-ºi respecte tra-
diþia ºi suporterii. O ocazie mai
potrivitã pentru a întrerupe se-
ria neagrã în faþa FCSB nu exis-
tã pentru Craiova decât acest
meci, în care roº-albaºtrii ar
avea ocazia sã câºtige titlul, dacã
Viitorul se împiedicã în faþa
CFR-ului. Oltenii joacã fãrã pre-
siune ºi au demonstrat în Gruia
cã aceastã situaþie le convine de
minune, fiind un prilej bun pen-
tru a rãzbuna cele 3 înfrângeri
din acest sezon în faþa FCSB.
Totodatã, dacã Viitorul câºtigã
pe teren propriu cu CFR Cluj,
alb-albaºtrii ar putea urca un loc
în clasamentul final dacã se im-
pun pe Arena Naþionalã.

Tensiunea obiºnuitã înaintea
unui derby a fost amplificatã sãp-
tãmâna aceasta de declaraþiile be-
licoase ale lui Gigi Becali ºi apoi de
ameninþãrile lui Reghecampf la
adresa jucãtorilor ªtiinþei, Bãluþã ºi
Ivan fiind vizaþi în special. Dispe-
raþi cã sunt aproape sã piardã ti-
tlul, fecesebiºtii apeleazã la un rãz-
boi psihologic care sã-i intimideze
pe alb-albaºtri, care ar trebui ast-
fel sã se protejeze pentru semifi-
nala Cupei, dar ºi sã punã presiu-
ne pe jucãtorii CFR-ului, pentru a-
i încurca pe puºtii lui Hagi, aflaþi la
un pas de o mare performanþã.

Gigi Mulþescu are doar proble-
me legate de stoperi, Popov ºi
Barthe fiind indisponibili, dar pri-
mul „11” este unul care poate face
surpriza. „FCSB este un adversar
de tradiþie al Craiovei ºi vrem sã
jucãm cât putem de bine ºi sã luãm
punct sau puncte. Strategia o fa-
cem împreunã cu patronatul ºi þi-
nem cont de spiritul Craiovei. Sunt
îngrijorat în privinþa duritãþilor care
ar putea exista, fiindcã gazdele îºi
joacã ºansele la titlu. Antrenorul lor
a transmis un mesaj cã va pune un
jucãtor sã le rupã picioarele lui Ivan
ºi Bãluþã. Sper sã fie un arbitru cu
sânge în instalaþie ºi sã nu tolereze
intrãrile dure” a spus antrenorul
care se va afla la ultimul meci pe
banca ªtiinþei în campionat, des-
pãrþirea fiind iminentã. De partea
cealaltã, Reghecampf, care i-a
ameninþat în stil interlop pe craio-
veni, nu va sta pe bancã, unde va
lua loc secundul Toni Petrea, el fi-
ind ºi cel care a prefaþat întâlnirea
de astãzi: „Întâlnim un adversar
care în gerenal joacã fotbal.  E pro-
blema lor cu ce echipã încep, fie-
care club are strategia lui. Nu pot
sã fac eu comentarii cã la meciul
cu Viitorul au evoluat cu cinci ju-
niori, iar la meciul cu noi vor in-
troduce cei mai buni jucãtori. Pro-
babil cã aºa au gândit ei, cã la me-
ciul cu Viitorul trebuie sã odihneas-
cã jucãtorii pentru semifinala de
Cupa României, iar la partida cu
Steaua, nu. Chiar dacã semifinala
e dupã meciul cu noi. Probabil ºi-
au fãcut niºte calcule ºi au zis cã e

mai bine aºa. Suntem pregãtiþi, sper
sã facem un meci bun ºi rezultatul
sã fie favorabil. Apoi vom vedea
ce se va întâmpla în celelalte douã
meciuri. O sã fie o etapã intere-
santã, normal cã vom vrea sã ºtim
ce se întâmplã în celãlalt meci, dar
mult mai importantã e victoria
noastrã. Degeaba tragem cu ochiul
la ceilalþi, dacã noi nu vom reuºi
sã câºtigãm. Am avut în acest
play-off ocazia sã ne desprindem,
dar din pãcate am ajuns în aceastã
situaþie. Noi suntem aici sã pregã-
tim jucãtorii sã joace fotbal, nu pen-
tru alte discipline sportive. E un joc,
nu ar trebui sã aparã alte lucruri
care nu au legãturã cu ce se în-
tâmplã pe teren”.

Horaþiu Feºnic la centru
Comisia Centralã a Arbitrilor a

stabilit ieri cei trei centrali care vor
conduce partidele în urma cãrora
se va decide campioana României.
Cel mai bine cotat arbitru al Ro-
mâniei în acest moment, Ovidiu
Haþegan, nu face parte dintre cei
trei dupã ce a condus de la centru
meciul dintre Manchester United
ºi Celta Vigo, din semifinalele Eu-
ropa League. Astfel, partida de la
Ovidiu dintre Viitorul ºi CFR Cluj
va fi arbitratã de craioveanul Geor-

ge Gãman. FCSB ºi Universitatea
Craiova se vor duela cu clujeanul
Horaþiu Feºnic la centru, acesta
urmând sã fie ajutat de Ovidiu Ar-
tene ºi de Vladimir Urzicã. Partida
din ªtefan cel Mare dintre Dina-
mo ºi Astra va fi condusã de Ist-
van Kovacs. Horaþiu Feºnic este
unul dinter arbitri pe care Gigi
Mulþescu i-a lãudat în acest sezon,

el arbitrând Craiova de douã ori în
acest sezon: în remiza de pe „Ex-
tensiv” cu Chiajna, scor 1-1 ºi în
prima manºã a semifinalei Cupei
României, 0-1 cu FC Voluntari.
Feºnic a arbitrat ºi trei jocuri ale
FCSB-ului, douã în sezonul regu-
lat, 1-1 cu Poli Iaºi ºi 1-1 cu ASA
Tg. Mureº, ºi o datã în playoff, 3-
0 cu Astra Giurgiu.

Pe „Extensiv”, juniorii under 17Pe „Extensiv”, juniorii under 17Pe „Extensiv”, juniorii under 17Pe „Extensiv”, juniorii under 17Pe „Extensiv”, juniorii under 17
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micã. Antrenorul Daniel Mogoºa-
nu se va baza pe lotul: Bobonete –

Niþuicã, Vlãdulescu, Sima, Vada-
sis, Dobre, Calu, Albãstroiu, Mi-

hãilã, Gârbiþã, Zbona.
Nichifor, Gheorghe,
Târº, E. Pacionel, Cer-
cel ºi Stãiculescu.

ªi echipa satelit a
Universitãþii Craiova are
meci în acest week-end,
în seria C3, întâlnind
astãzi, de la ora 18, în
deplasare, pe FC Ani-
noasa. Gazdele au 1
punct mai mult în cla-
sament faþã de echipa
lui Cornel Papurã.
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