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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Aproape 80.000
de doljeni suferã
de hipertensiune
arterialã
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al Cãrþii ºi Exilului
Românesc!

Craiova va avea, nu peste
multã vreme, un Muzeu al Cãr-
þii ºi Exilului Românesc, în ac-
tuala „Casã Dianu” – reamena-
jatã, cum se preconizeazã, în
acest scop –, fosta ªcoalã de Artã
ºi Meserii „Cornetti”. Cum Mu-
zeul Olteniei, totalmente regân-
dit, în sensul atingerii unei pro-
funzimi a demersului ºtiinþific al
muzeografilor Secþiei de Istorie-
Arheologie – se inaugureazã
mâine, iar Muzeul de Artã, re-
novat, tot de datã recentã, rãmâ-
ne un ispititor reper turistic, se
poate discuta despre un refuz
obstinent al Craiovei de a „în-
cremeni în proiect”.
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- Am cântat în ‘89 “Deºteaptã-te
române” ºi, Popescule, vorba lui Con-
stantin Tãnase: “ªi cu asta ce-am fãcut?”

Doljul îºi alege
concurenþii
pentru Festivalul
„Maria Tãnase”

Prin comasare a crescut
numãrul marilor fermieri,

APIA Dolj:
Campania cererilor
de platã s-a
încheiat la 96%!

Luni, 15 mai a.c., la ora 24:00,
APIA a închis Campania de pri-
mire a cererilor unice de platã
pentru anul agricol 2017. Doljul
a recuperat foarte mult, reuºind
sã atingã pragul de 96% din to-
talul fermierilor programaþi. ªi
în acest an, comasarea terenu-
rilor agricole a fãcut ca numã-
rul fermierilor sã scadã de la
39.741, în 2016, la 38.098, acum.
Mai mult, suprafaþa eligibilã a
crescut anul acesta la 399.414
ha, de la 390.681 ha anul trecut.

Un lup matur a fost
prins, ieri, pe aleea cu
pista de biciclete de lângã
lacul din Parcul „Nicolae
Romanescu”. Din câte se
pare, animalul sãlbatic ar
avea în jur de 3 ani ºi ar fi
ajuns acolo dupã ce a fost
abandonat, indiciul fiind
cã purta la gât o zgardã
antiparaziþi, de culoare
roºie. Dupã ce a fost
capturat, lupul a fost
plasat într-o cuºcã sepa-
ratã din Grãdina Zoolo-
gicã, unde va sta în ca-
rantinã pentru perioadã
de 14 zile, dupã care
inspectorii de la Direcþia
Sanitar-Veterinarã vor
decide dacã poate sau nu
sã fie adoptat ºi crescut
alãturi de ceilalþi ºapte
lupi. Din fericire, cât
timp a fost liber, anima-
lul sãlbatic nu a atacat ºi
nu a pus nimãnui viaþa în
pericol.
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România, cea mai mare
creºtere economicã
din Uniunea Europeanã
în trimestrul I din 2017

România a înregistrat cea mai
mare creºtere economicã dintre toa-
te statele membre ale Uniunii Eu-
ropene, în primul trimestru din
2017, comparativ cu cel anterior
ºi cu aceeaºi perioadã a anului tre-
cut, potrivit unui raport Eurostat,
publicat ieri, care se bazeazã pe
datele ajustate sezonier. PIB-ul
ajustat sezonier a crescut cu 0,5%,
atât în zona euro, cât ºi în Uniu-
nea Europeanã, în primul trimes-
tru din 2017, faþã de trimestrul tre-
cut, potrivit unei estimãri a Eu-
rostat. Comparativ cu acelaºi tri-
mestru al anului trecut, PIB ajustat
sezonier a crescut cu 1,7% în zona
euro ºi cu 2% în Uniunea Euro-
peanã, în primul trimestru din
2017, dupã creºteri de 1,8%, res-
pectiv 1,9% în trimestrul trecut.

Record absolut! Sculptura
brâncuºianã „La Muse
endormie” a fost vândutã
cu 57 de milioane de dolari
la New York

O sculpturã din bronz realizatã
de Constantin Brâncuºi a fost vân-
dutã luni cu 57,37 de milioane de
dolari, în cadrul unei licitaþii or-
ganizate la New York, a anunþat
casa de licitaþii Christie’s, care a
precizat cã preþul este de peste douã
ori mai mare decât estimarea mi-
nimã iniþialã. Denumitã “La Muse
endormie”, lucrarea realizatã în
bronz, înfãþiºând un cap de feme-
ie cu ochii închiºi, a fost concepu-
tã de artistul român în 1913, în
primii ani ai perioadei sale de ar-
tist independent la Paris. Lucra-
rea era evaluatã înainte de licita-
þie la suma de 25-35 de milioane
de dolari ºi a fost achiziþionatã de
un ofertant anonim, a precizat
Christie’s, informeazã site-ul
postului France 24. A doua cea
mai scumpã lucrare vândutã la li-
citaþie de luni a fost tabloul
“Femme assise, robe bleue”, de
Pablo Picasso , vândut cu suma
de 45 de milioane de dolari.
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Camera Deputaþilor a adoptat, ieri,
legea privind asigurarea RCA, asiguraþii
având posibilitatea sã contracteze o po-
liþã de asigure pe o perioadã cuprinsã
între o lunã ºi 12 luni, sã o suspende pe
perioada imobilizãrii vehiculului ºi sã fie
despãgubiþi indiferent de service-ul la
care merg. Contractul RCA se încheie
pe o perioadã cuprinsã între o lunã si 12
luni, multiplu de o lunã, în funcþie de
opþiunea asiguratului, cu anumite excepþii
chiar ºi pentru o perioadã mai micã de o
lunã, potrivit raportului adoptat de Ca-
mera Deputaþilor. Plata primelor de asi-
gurare se face integral sau în rate conform acor-
dului dintre asigurat ºi asigurãtorul RCA.

Unul dintre amendamentele adoptate permi-
te asiguraþilor sã fie despãgubiþi indiferent de
service-ul în care îºi vor repara maºina, dar
poliþele nu au cum sã creascã din cauza costu-
rilor cu reparaþiile, pentru cã acestea reprezintã
doar o micã parte din costul total al daunelor, a
explicat preºedintele Asociaþiei Societãþilor de
Service Auto Independente (ASSAI), Cristian
Muntean, la finalul ºedinþei comisiilor parlamen-
tare care au întocmit raportul votat de plen.

De asemenea, utilizarea de piese contrafã-

Aproximativ 15.000 de salariaþi ai
sistemului instituþional al Ministerului
Finanþelor Publice din regiunile Cra-
iova, Iaºi, Timiºoara, Galaþi, Braºov,
Cluj ºi Ploieºti au continuat ieri. Po-
trivit preºedintelui Sed Lex, Vasilea
Marica, ºi angajaþii din Satu Mare ºi
Ialomiþa au protestat. Angajaþii sunt
nemulþumiþi de actualul proiect al le-
gii salarizãrii personalului plãtit din
fonduri publice, care duce la tãieri de
salarii. În Bucureºti nu s-a protestat
ieri, a declarat Marica.

„Sunt oameni care vor sã iasã în
continuare în stradã, au ieºit în stra-
dã, unii aºteaptã întâlnirea pe care o

Deputaþii au adoptat, ieri, mai
multe modificãri la legea privind
contravenþiile silvice, urmând ca
transportul fãrã avize de însoþire a
materialelor lemnoase sã se sanc-
þioneze cu amendã de pânã la
15.000 de lei ºi confiscarea lem-
nelor, acestea urmând sã fie dona-
te instituþiilor publice.

„Urmãtoarele fapte constituie
contravenþii silvice ºi se sancþio-
neazã cu amendã de la 6000 lei
pânã la 15000 lei ºi confiscarea
materialelor lemnoase în cauzã:
(…) expedierea, transportul, pri-
mirea, depozitarea materialelor
lemnoase fãrã avize de însoþire a
materialelor lemnoase sau cu avi-
ze de însoþire din care nu rezultã
provenienþa legalã, aºa cum sunt
prevãzute de normele referitoare
la provenienþa, circulaþia ºi co-
mercializarea materialelor lemnoa-
se, la regimul spaþiilor de depozi-
tare a materialelor lemnoase ºi al
instalaþiilor de prelucrat lemn ro-
tund, cu excepþia situaþiilor pre-
vãzute de aceste norme”, potrivit
proiectului de lege pentru modifi-
carea ºi completarea Legii nr. 171/
2010 privind stabilirea ºi sancþio-
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cute în efectuarea de reparaþii auto este consi-
deratã infracþiune. Tariful de referinþã se cal-
culeazã semestrial de cãtre o societate cu ex-
pertizã recunoscutã în domeniu, contractatã de
cãtre A. S.F., dupã formula prevãzutã la art. 2
pct. 24 ºi se publicã de cãtre A.S.F. Cheltuielile
administrative ºi de vânzare ale poliþei de asigu-
rare, incluse în tariful de primã, nu pot depãºi
cumulat 25% din tariful rezultat.

Pentru determinarea sumei reprezentând pri-
ma de asigurare, asigurãtorul RCA poate lua în
calcul istoricul daunelor plãtite, în ultimii 5 ani,
pentru accidente produse prin intermediul vehi-

culului asigurat, precum ºi utilizarea
unor tehnologii de tip telematics. La în-
cheierea contractului RCA ºi pe parcur-
sul derulãrii acestuia, asiguratul are obli-
gaþia sã permitã asigurãtorului RCA ac-
cesul în baza de date cu asigurãrile obli-
gatorii de rãspundere civilã auto înche-
iate pe teritoriul României, la evidenþa
accidentelor ºi a cererilor de despãgubi-
re anterioare ºi sã furnizeze informaþiile
solicitate de asigurãtorul RCA pentru eva-
luarea riscului ºi calculul primei de asi-
gurare, stabilite prin reglementãri A.S.F,
potrivit proiectului de lege.

Contractul RCA poate fi suspendat la cere-
rea asiguratului care a încheiat un contract RCA
pe perioada suspendãrii dreptului de circulaþie
al vehiculului, conform prevederilor legale sau
pe perioada imobilizãrii vehiculului. Proprietarii
au obligaþia ca, pe toatã durata suspendãrii con-
tractului RCA, sã imobilizeze vehiculul într-un
spaþiu privat, în afara domeniului public.

Proiectul de Lege privind asigurarea obliga-
torie de rãspundere civilã auto a fost adoptat
cu 226 voturi „pentru”, 25 de voturi „împotri-
vã” ºi 4 abþineri. Camera Deputaþilor este for
decizional.

Amendã pânã la 15.000 lei pentru transportul
fãrã avize ºi confiscarea lemnelor

narea contravenþiilor silvice.
Sumele încasate din plata amen-

zilor la contravenþiile silvice se dis-
tribuie dupã cum urmeazã: 20% se
varsã în contul persoanei juridice
în structura cãreia îºi desfãºoarã
activitatea agentul constatator care
a aplicat amenda; 80% se varsã la
bugetul de stat, în cazul contra-
venþiilor sãvârºite de cãtre opera-
torii economici sau, dupã caz, la
bugetul local pentru contravenþiile
sãvârºite de cãtre persoanele fizi-
ce, potrivit sursei citate.

De asemenea, ocolul silvic care
asigurã custodia materialelor lem-
noase confiscate, precum ºi a ce-
lor abandonate, este obligat sã do-
neze volumul confiscat cãtre in-
stituþiile publice ºi de pe raza uni-
tãþii administrativ-teritoriale unde s-
a realizat custodia. Donaþia mate-
rialelor lemnoase confiscate ºi a
celor abandonate, cãtre instituþiile
publice se face în urmãtoarea or-
dine: grãdiniþe, creºe ºi case de
copii; ºcoli ºi licee; case ºi azile de
bãtrâni; primãrii; unitãþi militare.

Potrivit legii adoptate, constitu-
ie contravenþii silvice ºi se sancþi-
oneazã cu amendã de la 1.000 lei

pânã la 2.000 lei neasigurarea de
cãtre administratorii drumurilor ºi
ai cãilor ferate forestiere a întreþi-
nerii ºi reparãrii acestora. Neîm-
pãdurirea de cãtre ocolul silvic care
asigurã administrarea/serviciile sil-
vice, în termenul prevãzut de lege
constituie contravenþii silvice ºi se
sancþioneazã cu amendã de la
2.000 lei pânã la 5.000 lei.

În forma adoptatã, trecerea ani-
malelor domestice însoþite sau ne-
însoþite prin fondul forestier, fãrã
aprobare legalã, constituie contra-
venþii silvice ºi se sancþioneazã cu

amendã de la 1.000 lei pânã la
2.000 lei urmãtoarele fapte, sanc-
þiunea aplicându-se însoþitorului
turmei, dacã animalele sunt însoþi-
te, sau proprietarului, dacã anima-
lele sunt neînsoþite.

Deputaþii adus 70 de amenda-
mente proiectului de lege pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr.171/2010 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor silvi-
ce. Proiectul de lege a fost adoptat
cu 175 de voturi “pentru”, 27 “îm-
potrivã” ºi 47 de abþineri. Camera
Deputaþilor este for decizional.

Protestele angajaþilor de la Finanþe continuã în þarã
avem cu ministrul Finanþelor ºi pe cea
cu premierul. Speranþe foarte mari nu
sunt din partea colegilor noºtri, pentru
cã ei ºi-au cam pierdut încrederea în
politicieni cã duc pânã la capãt ceea
ce au promis”, a spus Marica. Preºe-
dintele Sed Lex a precizat cã singura
modalitatea de rezolvarea a nemulþu-
mirii angajaþilor este o intervenþie a
Guvernului în comisiile parlamentare:
„Noi ºtim foarte clar cã singurul mod
în care se poate rezolva situaþia este
printr-o intervenþie a guvernului la co-
misiile parlamentare”. Sed Lex a trans-
mis cãtre Ministerul Finanþelor Publi-
ce o nouã grilã de salarizare.
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Despre un Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc!Despre un Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc!Despre un Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc!Despre un Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc!Despre un Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc!
MIRCEA CANÞÃR

Craiova va avea, nu peste multã vreme, un
Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc, în ac-
tuala „Casã Dianu” – reamenajatã, cum se pre-
conizeazã, în acest scop –, fosta ªcoalã de Artã
ºi Meserii „Cornetti”. Cum Muzeul Olteniei, to-
talmente regândit, în sensul atingerii unei pro-
funzimi a demersului ºtiinþific al muzeografilor
Secþiei de Istorie-Arheologie – se inaugureazã
mâine, iar Muzeul de Artã, renovat, tot de datã
recentã, rãmâne un ispititor reper turistic, se
poate discuta despre un refuz obstinent al Cra-
iovei de a „încremeni în proiect”. Sã revenim la
Muzeul al Cãrþii ºi Exilului, evident „parte” a
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”. Director dr. Lucian Dindiricã. În man-
datul acestuia, suficient de fertil, Biblioteca
Judeþeanã din Craiova s-a exprimat ca vector
cultural autentic ºi nu mai dezvoltãm ideea.
Despre donaþiile de carte ale unor mari intelec-
tuali români, din þarã, precum acad. Dinu C.
Giurescu, acad. Dan Berindei, scriitoarea Ele-
na Vulpescu, s-a scris la vremea respectivã.
Despre valoroasa arhivã, cuprinzând dactilo-
grame, manuscrise inedite, corespondenþã per-
sonalã (mii de scrisori) inclusiv cu Mircea Elia-
de, aparþinând scriitorului Horia Vintilã, dona-
tã de fiica acestuia, doamna Cristina Vintilã,
actualmente la Madrid, zilele trecute – un „ade-
vãrat tezaur” – Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, încã nu s-a vorbit. Existã,
de asemenea, un aport consistent de carte din
partea filosofului, teologului ºi eseistului Cris-

Deºi pare de necrezut, un lup ma-
tur s-a plimbat nestingherit, nu se
ºtie cât timp, pe o alee din Parcul
„Nicolae Romanescu”. Cum la intra-
rea respectivã a parcului existã un
punct de închiriat biciclete, care de
obicei este animat, doar o întâmpla-
re fericitã a fãcut sã nu se gãseascã
chiar atunci amatori de pedalat. Cert
este cã prezenþa animalului sãlbatic
a fost sesizatã abia târziu, când aces-
ta se afla deja în zona lacului mic, pe
aleea principalã.

O femeie care alerga
a vãzut animalul

Angajaþii Grãdinii Zoologice
spun cã au fost alarmaþi mai întâi
de o femeie, care obiºnuieºte sã
alerge pe aleile din parc în fiecare

tian Bãdiliþã, de la Paris (momentan trãieºte lân-
gã Curtea de Argeº), autorul cãrþilor „Eseuri ºi
cronici literare”, „Captiv în lumea liberã”, un
interviu cu Theodor Cazaban. Sã nu scãpãm,
din atenþie, donaþia fãcutã de fizicianul ºi filo-
soful Basarab Nicolescu, ºi acesta trãieºte la
Paris, dar ºi cea a rafinatului Leonid „Mãmãli-
gã” Arcade, constând în casete audio ºi video
cu Cenaclul de la Neuilly. Muzeul Cãrþii ºi Exi-
lului Românesc va fi, dupã câte ni s-a spus,
dotat astfel încât sã susþinã, cu probe peremp-
torii, un adevãr: în România comunistã, în mul-
te momente, exceptându-le pe cele de vag libe-
ralism, cãrþile erau în „închisoare”, iar au-
torii în liberate. Iar orice scriitor, care rãmâ-
nea în strãinãtate, devenea un paria pentru re-
gim, criticii literari fiind obligaþi sã þinã seama
de acest „deces”. Nu doar Petru Dumitriu sau
Dumitru Þepeleag pot fi citaþi. De fapt, un ast-
fel de Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc dã
seama de cum era privitã, în strãinãtate, ob-
ºtea literarã din România. Cea care cuprindea
opozanþi, contestatari, nonconformiºti. Eretici
deveneau toþi cei care depãºeau „linia roºie”:
Paul Goma, Augustin Buzura, Nicolae Breban,
Dumitru Þepeneag ºi aºa mai departe. Excep-
tând-o pe Monica Lovinescu, rar exilul româ-
nesc era preocupat de lupta inegalã a celor
care se opuneau politicii culturale a lui Nicolae
Ceauºescu. Facem o parantezã: demersul poli-
tic protestatar al lui Dorin Tudoran nu poate fi
înþeles fãrã cel puþin o enumerare a celor care

l-au sprijinit în acþiunile lui protestatare ºi dizi-
dente, considerându-l copilul lor spiritual. Ne
referim la Dan Beºliu, Geo Bogza, chiar Nico-
lae Manolescu. Revoluþia culturalã din Româ-
nia, începutã în 1971, s-a concretizat prin de-
ºãnþatul cult al personalitãþii lui Nicolae Ceau-
ºescu, comparat cu... Pericle, Abraham Lincoln,
Napoleon. Fanfaronada limbajului oficial, per-
petuat de Nicolae Ceauºescu ºi acoliþii sãi, a
invadat spaþiul public. Limba cultivatã era îne-
catã de elemente toxice, decorative ºi fãrã con-
þinut real. În perimetrul lumii literar-artistice,
anumite tensiuni, frãmântãri, luãri de atitudine
etc., constituiau doar expresia rivalitãþilor în-
tre grupurile de creaþie. ªi de-a dreptul benefi-
ce s-au dovedit „certurile ºi grupurile literare”
pentru structurile de partid ºi nu numai: „Nu-i
nimic serios, grupuri de scriitori se atacã reci-
proc, uneori cu mijloace neprincipiale. Aºa sunt
artiºtii – firi nãbãdãioase”. Adicã aruncarea în
derizoriu a situaþiei. Cum s-a întâmplat inclu-
siv cu „plagiatul” lui Eugen Barbu. Morala fa-
bulei lui Grigore Alexandrescu – „Poporul ºi
pãdurea” –, „cã ni le face toate/o rudã sau un
frate”, s-a aplicat perfect. O ameninþare discre-
tã din „Epoca de Aur”, începutã dupã unii în
1944, dupã alþii în 1948, dupã mulþi în 1971 etc.,
comparatã cu „epoca Pericle” susþinea cã „Noi
te omorâm, noi te reabilitãm”. Nu puþini au ac-
ceptat acest târg. ªi, pentru a mai demonstra
aºa ceva, nu e nevoie de probe convingãtoare,
fiindcã aºa s-a scris istoria.

Un lup s-a plimbat, nu se ºtie cât,
pe o alee din Parcul „Romanescu”

Un lup matur a fost prins, ieri, pe aleea cu pis-
ta de biciclete de lângã lacul din Parcul „Nicolae
Romanescu”. Din câte se pare, animalul sãlbatic
ar avea în jur de 3 ani ºi ar fi ajuns acolo dupã ce
a fost abandonat, indiciul fiind cã purta la gât o
zgardã antiparaziþi, de culoare roºie. Dupã ce a
fost capturat, lupul a fost plasat într-o cuºcã se-

paratã din Grãdina Zoologicã, unde va sta în ca-
rantinã pentru perioadã de 14 zile, dupã care in-
spectorii de la Direcþia Sanitar-Veterinarã vor
decide dacã poate sau nu sã fie adoptat ºi crescut
alãturi de ceilalþi ºapte lupi. Din fericire, cât timp
a fost liber, animalul sãlbatic nu a atacat ºi nu a
pus nimãnui viaþa în pericol.

dimineaþã. Aceasta a venit ºi le-a
spus îngrijitorilor cã tocmai le-a
scãpat un lup. „Am fost alertaþi de
o doamnã care aleargã, de obicei,
prin parc ºi care ne-a spus cã ne-a
scãpat un lup. Atunci noi ne-am
mobilizat ºi, deºi era imposibil de
crezut aºa ceva, am verificat cuºca
cu lupi. I-am numãrat ºi erau toþi.
Am decis totuºi sã cãutãm în tot
parcul, ºi mai cu seamã la intrarea
pe care o indicase, pentru a fi si-
guri cã nu este vorba de un câine”,
relateazã Laurenþiu Pãun, adminis-
tratorul Grãdinii Zoologice.

Prins pe aleea de la lacul mic
Lupul a fost reperat de o echipã

a serviciului de ecarisaj. Angajaþii
Salubritãþii se aflau atunci în parc

pentru a captura câinii agresivi, de
prezenþa cãrora fuseserã sesizaþi,
când au zãrit animalul pe aleea de
lângã lacul mic, îndreptându-se cã-
tre ieºirea principalã. «În cursul
acestei dimineþi (n.r. – ieri diminea-
þã), un echipaj din cadrul Serviciu-
lui de Gestionare a Câinilor fãrã Stã-
pân, care se afla în Parcul „Nicolae
Romanescu”, în urma unor sesizãri
privind prezenþa unor câini agresivi
în zonã, a observat, pe aleea cu pis-
ta de biciclete de lângã lac, un ani-
mal de talie mare care se îndrepta
cãtre ieºirea principalã din parc», a
declarat Cristina Ghenea, purtãto-
rul de cuvânt al SC Salubritate Cra-
iova SRL.

Angajaþii de la ecarisaj
au ajutat la capturare

Animalul purta la gât o zgardã,
motiv pentru care, iniþial, s-a crezut
cã este vorba despre un câine aban-
donat. Când s-a apropiat de el, an-
gajaþii Salubritãþii povestesc cã ani-
malul a devenit agresiv ºi atunci au
observat cã este vorba despre un
lup. „Lucrãtorii noºtri l-au capturat,
l-au bãgat în maºinã ºi au luat legã-
tura cu administratorul Grãdinii Zo-
ologice. Ulterior, animalul a fost pre-
dat reprezentanþilor Grãdinii”, a pre-
cizat Cristina Ghenea. Reprezentan-
þii administraþiei Grãdinii Zoologice
au confirmat, la rândul lor, cã lupul
a fost capturat cu ajutorul echipa-
jului de la ecarisaj.

Va fi þinut în carantinã 14 zile
Dupã ce a fost capturat, cu aju-

torul unei lese pentru câini, lupul a

fost dus în Grãdina Zoologicã ºi in-
stalat în sectorul lupilor, fiind pla-
sat într-o cuºcã separatã. „Anima-
lul nu ne aparþine, noi avem o fami-
lie de ºapte lupi pe care îi îngrijim,
însã acestuia i s-au fãcut toate ana-
lizele, a fost tratat ºi deparazitat. Va
fi þinut în carantinã pentru o pe-
rioadã de 14 zile. Dacã vom avea
acordul sanitar-veterinar din par-
tea celor de la Direcþia Sanitar-Ve-
terinarã, îl vom adopta ºi vom în-
cerca sã îl acomodãm cu ceilalþi lupi
ai noºtri. Deocamdatã, animalul
este puþin stresat, însã se va do-
vedi cã este perfect sãnãtos, îl vom
pãstra aici”, a precizat Rela Filip,
directorul RAADPFL Craiova.

Se pare cã animalul a fost
abandonat

Din spusele îngrijitorilor, lupul
capturat nu are un comportament
agresiv, motiv pentru care se crede
cã animalul, fiind ºi bine hrãnit, a
fost crescut în captivitate ºi pânã
sã ajungã în parc. Cum acesta nu
aparþine Grãdinii Zoologice, se cre-
de cã animalul sãlbatic a fost aban-
donat intenþionat în incinta parcu-
lui astfel încât îngrijitorii sã îl prin-
dã ºi sã-l creascã mai departe. Au-
toritãþile spun cã se fac cercetãri
de cãtre Secþia nr. 2 Poliþie Craio-
va, pentru identificarea persoanei
care a abandonat animalul respec-

tiv în Parcul „Nicolae Romanescu”,
urmând ca ulterior sã i se aplice o
sancþiune contravenþionalã con-
form prevederilor Legii nr. 205/2004
privind protecþia animalelor, al cã-
rei cuantum este cuprins între 1.000
ºi 3.000 lei. Toate incinta parcului
este supravegheatã cu camere vi-
deo, iar directorul Poliþiei Locale,
Tavi Mateescu, a precizat cã va
pune la dispoziþia organelor de an-
chetã imaginile care au fost sur-
prinse în dimineaþa de ieri.

Grãdina Zoologicã,
foarte bine securizatã

Autoritãþile, care s-au aflat pe tot
parcursul dimineþii în stare de aler-
tã, au precizat cã parcul este un loc
sigur, animalele crescute în captivi-
tate având cuºtile foarte bine secu-
rizate, fiind exclus ca vreun exemplar
sã poatã sã evadeze din habitatul
sãu. În plus, cuºtile animalelor sunt
supravegheate permanent de cãtre
o echipã de îngrijitori, care verificã,
în fiecare dimineaþã, dacã animalele
sunt prezente la numãr ºi dacã cuº-
tile sunt intacte, ºi nu a apãrut vreo
breºã peste noapte. Niciodatã, spun
angajaþii Grãdinii Zoologice, vizita-
torii nu sunt lãsaþi sã se apropie de
perimetrul animalelor înainte ca sã
se facã verificãrile de rigoare, în fie-
care cuºcã în parte.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care coordoneazã cercetã-
rile în dosar, craioveanul Valentin
Ghiþã a reclamat cã i-a fost sus-
tras un card bancar de pe care,

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au luat hotãrârea de a-l menþine
pe poliþistul de la Verbiþa în arest
la domiciliu în cadrul procesului
în care poliþistul este judecat pen-
tru luare de mitã: „Menþine mã-
sura preventivã a arestului la do-
miciliu dispusã faþã de inculpa-
tul Popîrþan Bogdan ªtefan, prin
încheierea nr.17 din data de
17.01.2017 a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi din cadrul
Tribunalului Dolj, definitivã prin
încheierea nr.20 din data de

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj
au anunþat cã, în noaptea de 9/
10.05.2015, persoane necunos-
cute au pãtruns prin efracþie în
magazinul unei societãþi comer-
ciale din municipiul Craiova ºi au
sustras aproximativ 100 cartuºe
de þigãri ºi o importantã sumã de
bani, cauzând un prejudiciu total
de 22.781,50 lei. Autorul a fost
prins dupã doi ani, mai exact luni,
15 mai a.c., când o patrulã de si-
guranþã publicã din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova a legitimat o
persoanã care avea un compor-
tament suspect, stabilind cã este
vorba despre Virgil Vãduva, de
60 de ani, din comuna Diculeºti,
Vâlcea.

Hoþ prins la doi ani dupãHoþ prins la doi ani dupãHoþ prins la doi ani dupãHoþ prins la doi ani dupãHoþ prins la doi ani dupã
comiterea fapteicomiterea fapteicomiterea fapteicomiterea fapteicomiterea faptei

Un bãrbat de 60 de ani din comuna Diculeºti, judeþul
Vâlcea, a fost reþinut pentru 24 de ore, în cursul zilei de luni,
pentru furt calificat ºi distrugere, fapte comise în urmã cu doi

ani. Ieri dupã-amiazã, bãrbatul a fost plasat sub control
judiciar pentru 60 de zile.

Acesta era suspect la momen-
tul comiterii faptei, însã a dispã-
rut, sustrãgându-se cercetãrilor,
astfel cã acum a fost preluat de
poliþiºtii Secþiei 5 Poliþie Craiova.
„Astfel, în urma analizãrii proba-
toriului s-a dispus punerea în
miºcare a acþiunii penale faþã de
bãrbat, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de furt calificat ºi distru-
gere. Faþã de el s-a dispus mãsura
reþinerii pentru 24 de ore, pe baza
de ordonanþã de reþinere, în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
al I.P.J. Dolj”, a precizat agent-
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã, vâlceanul a fost
eliberat, fiind plasat sub control
judiciar pentru 60 de zile.

Poliþistul din Verbiþa prins cu ºpagã
rãmâne în arest la domiciliu

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au menþinut, luni, 15 mai
a.c., pe agentul Bogdan ªtefan Popîrþan, de la Postul de
Poliþie Verbiþa, în arest la domiciliu ºi au amânat procesul în
care acesta este jucat pentru luare de mitã pentru 29 mai a.c.

26.01.2017 a Curþii de Apel Cra-
iova. Cu drept de contestaþie în
48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã din
15.05.2017”. Pe fond, procesul
a fost amânat de judecãtori pen-
tru data de 29 mai a.c., când va fi
audiat martorul denunþãtor, dar ºi
alþi martori din rechizitoriu.

Reamintim cã poliþistul, în vâr-
stã de 25 de ani, a fost prins pe
16 ianuarie a.c., în urma unui fla-
grant organizat de ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie

(S.J.A.) Dolj împreunã cu procu-
rorul desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
în timp ce primea suma de 150 lei
de la un denunþãtor, pentru a nu
lua mãsurile legale, dupã ce îl prin-
sese cu un transport de material
lemnos, pentru care nu avea do-
cumente justificative. Mai exact,
în cursul lunii decembrie 2016,
agentul de poliþie l-a depistat pe
denunþãtor în timp ce transporta
material lemnos, fãrã a deþine do-
cumente de provenienþã ºi, pen-
tru a nu-l sancþiona contravenþio-
nal ºi a nu dispune confiscarea
cãruþei ºi a hamului, i-a pretins
acestuia diverse sume de bani.

Poliþistul l-a abordat în mai mul-
te rânduri pe doljean, ultima datã
pe 14 ianuarie a.c., când i-a ce-
rut din nou bani, stabilind sã se
întâlneascã douã zile mai târziu,
pentru remiterea sumei pretinse.
Bãrbatul s-a prezentat la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
a povestit totul, în baza denunþu-
lui fiind puse la punct detaliile prin-
derii în flagrant. Poliþistul a fost
prins dupã ce primise suma de
150 lei de la denunþãtor. A fost
ridicat ºi adus la Craiova, la se-
diul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, unde a fost audiat
ºi reþinut pentru luare de mitã, pe
17 ianuarie fiind plasat în arest la
domiciliu de judecãtorii craioveni.

Mecanic auto dupã gratii!

A furat un card din maºina pe careA furat un card din maºina pe careA furat un card din maºina pe careA furat un card din maºina pe careA furat un card din maºina pe care
trebuia sã o repare ºi a retras 15.000 leitrebuia sã o repare ºi a retras 15.000 leitrebuia sã o repare ºi a retras 15.000 leitrebuia sã o repare ºi a retras 15.000 leitrebuia sã o repare ºi a retras 15.000 lei

Un bãrbat de 39 de ani, din Pleniþa,
angajat mecanic auto la un service din
Craiova, a fost arestat preventiv pe o
perioadã de 30 de zile, ieri dupã amia-
zã, în baza mandatului emis pe numele
sãu de Tribunalul Dolj pentru efectua-

în perioada 6 februarie – 24 mar-
tie, prin mai multe retrageri, i-a
fost furatã suma de 15.000 lei.
Bãrbatul, angajat ca ºofer pe un
microbuz de transport persoane
la o firmã din Craiova, le-a po-

vestit anchetatorilor cã, în
luna februarie, ºi-a dus mi-
crobuzul pentru verificãri ºi
reparaþii la un service din Cra-
iova, cu care firma avea con-
tract. Pentru cã nu trebuia sã
dureze foarte mult, bãrbatul
ºi-a lãsat borseta personalã,
în care avea documente, dar
ºi carduri bancare, în maºinã.

Dupã ce s-a încheiat reparaþia,
bãrbatul a plecat, fãrã sã mai ve-
rifice dacã are toate documente-
le, borseta fiind la locul ei. Târziu
ºi-a dat seama cã îi lipseºte un
card, la care avea ataºat ºi bileþe-
lul cu PIN-ul, ºi a reclamat fur-
tul. A fost deschis un dosar pe-
nal, iar în urma cercetãrilor efec-
tuate, oamenii legii au reuºit sã sta-
bileascã autorul faptei, respectiv
mecanicul auto, Valentin Nicolae,
de 39 de ani, din Pleniþa.

În cursul zilei de luni, 15 mai
a.c., bãrbatul a fost ridicat, dus

la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi audiat de procurorul de
caz, care l-a reþinut ulterior pe o
perioadã de 24 de ore pentru co-
miterea infracþiunilor de efectua-
rea de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, dupã cum ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procuror Magda Bãdes-
cu. Ieri dupã-amiazã, Valentin Ni-
colae a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea sa
pentru 30 de zile:

„Admite propunerea Ministeru-
lui Public – Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune ares-
tarea preventivã a inculpatului
Nicolae Valentin, pe o duratã de
30 zile începând cu data de
16.05.2017 ºi pânã la data de
14.06.2017, inclusiv. Dispune
emiterea de îndatã a mandatului
de arestare preventivã pentru in-
culpatul Nicolae Valentin. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la pronunþare. Pronunþatã
în ºedinþa din Camera de Consi-
liu, azi, 16.05.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

rea de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt. Bãrbatul a sustras
cardul unui angajat de pe un microbuz
de transport persoane, care adusese
maºina la reparat, ºi, prin mai multe
retrageri, l-a „uºurat” de 15.000 lei.
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Bolile cardiovasculare continuã
sã fie principala cauzã de morbi-
ditate ºi mortalitate din România.
Potrivit Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã (DSP), cele mai întâlnite
afecþiuni în Dolj sunt hipertensi-
unea arterialã ºi cardiopatia ische-
micã. Presiunea arterialã crescu-
tã este principalul factor de risc
pentru deces ºi dizabilitate la sca-
rã globalã, conform Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii ºi Societãþii
Internaþionale de Hipertensiune.

Se estimeazã cã presiunea ar-
terialã crescutã a fost responsa-
bilã pentru 9.4 milioane decese ºi
162 milioane ani de viaþã pierduþi
în 2010, 50% din bolile cardiace,
accidentele vasculare cerebrale ºi
insuficienþa cardiacã, 13% din de-
cese la scarã globalã ºi peste 40%

Aproape 80.000 de doljeni suferãAproape 80.000 de doljeni suferãAproape 80.000 de doljeni suferãAproape 80.000 de doljeni suferãAproape 80.000 de doljeni suferã
de hipertensiune arterialãde hipertensiune arterialãde hipertensiune arterialãde hipertensiune arterialãde hipertensiune arterialã

Numai anul trecut, în judeþul Dolj, au fost luate în evidenþã
5.924 de cazuri noi de hipertensiune arterialã. În aceastã pe-

rioadã s-au înregistrat 868 de decese produse direct de HTA ºi
au rãmas în evidenþã 77.923 de bolnavi.

dintre decesele la persoanele cu
diabet. Hipertensiunea este, de
asemenea, un factor de risc im-
portant fetal ºi maternal.

În prezent, HTA a atins dimen-
siuni epidemice. În 2008, preva-
lenþa HTA la scarã globalã în rân-
dul adulþilor de 25 de ani ºi mai
mult a fost în jur de 40%. Chiar
dacã în intervalul 1980 ºi 2008,
proporþia populaþiei cu presiune
arterialã ridicatã sau hipertensiu-
ne a prezentat o uºoarã scãdere,
numãrul celor cu HTA a crescut
de la 600 milioane în 1980 la
aproape 1 miliard în 2008 ca ur-
mare a procesului de creºtere a
populaþiei ºi a fenomenului de
îmbãtrânire ºi se estimeazã o
creºtere de pânã la 1,56 miliarde
în 2025.

1 din 5 români nu ºtie
cã are hipertensiune

arterialã
Anul trecut a fost derulat stu-

diul SEPHAR III, care a relevat o
prevalenþã a hipertensiunii arteria-
le de 45,1% în rândul populaþiei
adulte. Raportat la populaþia Ro-
mâniei, înseamnã cã în 2016, un
estimat de circa 7,4 milioane de
persoane aveau hipertensiune ar-
terialã – principalul factor de risc
pentru bolile cardiovasculare, cele
responsabile de cele mai multe de-
cese atât la nivel global, cât ºi în
þara noastrã. Cu toate acestea, con-
form studiului doar 80,9% din
adulþii hipertensivi ºtiu cã suferã
de aceastã boalã, în timp ce restul
de 19,1% au fost diagnosticaþi cu
ocazia studiului SEPHAR III.
Aceasta înseamnã cã aproximativ
1 din 5 români nu ºtie cã are hi-
pertensiune arterialã, fiind expus
unor riscuri importante în ceea ce
priveºte starea de sãnãtate, gene-
rate de lipsa unei îngrijiri adecva-
te, care sã asigure controlul efi-
cient al afecþiunii.

Totuºi, în ultimii 11 ani, rata de
cunoaºtere a hipertensiunii arteria-
le a cunoscut o îmbunãtãþire majo-
rã, crescând succesiv, faþã de re-
zultatele obþinute de celelalte douã
studii SEPHAR. Dacã în anul 2005,
doar 44,3% din persoanele hiper-
tensive aveau cunoscutã hiperten-
siunea arterialã, în anul 2016 pro-
centul acestora a ajuns la 80,9%.

În ciuda perspectivelor poziti-
ve în ceea ce priveºte diagnosti-
carea hipertensiunii arteriale, per-
soanele aflate sub tratament sau
controlul afecþiunii, rezultatele stu-
diului SEPHAR III aratã cã fac-
torii de risc cardiovascular rãmân
o problemã criticã. Dintre aceº-
tia, diabetul zaharat ºi dislipidemii-
le genereazã cele mai multe îngri-
jorãri, dat fiind cã prevalenþa ce-
lor douã afecþiuni este de douã ori
mai ridicatã decât în 2006, fapt
care creºte riscul de apariþie a
complicaþiilor. Astfel, studiul SEP-
HAR III a identificat o prevalenþã
de 12,2% a diabetului zaharat, în
timp ce procentul persoanelor cu
dislipidemie se situeazã la 73,2%,
la nivel global ºi la 77,8% în rân-
dul hipertensivilor.

România, între þãrile
cu cei mai mulþi

bolnavi
România rãmâne în topul þãri-

lor cu risc cardiovascular ridicat,

iar rezultatele SEPHAR III con-
firmã, încã o datã, cã hipertensi-
unea arterialã, alãturi de ceilalþi
factori de risc cardiovascular re-
prezintã probleme majore la nive-
lul sãnãtãþii populaþionale. Efortu-
rile se concentreazã pe concepe-
rea ºi implementarea unor progra-
me de prevenþie, diagnosticare
precoce ºi control pe termen lung.

DSP Dolj împreunã cu parte-
nerii tradiþionalii – primãriile din
judeþ prin reþeaua de medicinã
ºcolarã ºi asistenþii comunitari,
Inspectoratul ªcolar Judeþean,
cabinetele de medicina de fami-
lie ºi ONG-uri (Crucea Roºie
Dolj, Asociaþia pentru Sãnãtatea
ºi Educaþia Familiei, Societatea
Studenþilor Mediciniºti) – or in-
forma, astãzi, de Ziua Mondialã
a Hipertensiunii Arteriale, popu-
laþia cu privire la beneficiile unui
stil de viaþã sãnãtos, pentru men-
þinerea tensiunii arteriale la va-
lori normale.

RADU ILICEANU

„Începând cu luna iunie 2017 se
majoreazã cu 20% cuantumul brut
al salariilor de bazã aflate în platã
pentru personalul din cadrul ofi-
ciilor teritoriale pentru întreprinde-
rile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie,
personalul din cadrul Agenþiei Na-
þionale pentru Protecþia Mediului,
agenþiilor judeþene pentru protec-
þia mediului ºi gãrzilor naþionale de
mediu ºi Administraþiei rezervaþiei
biosferei Delta Dunãrii, personalul

Deputaþii au votat, ieri, creºterea cu 20% a
salariilor mai multor categorii bugetare, prin-
tre care personalul din cadrul agenþiilor pen-
tru protecþia mediului ºi ANPC, majorarea cu

25% a salariului medicilor din apãrare,ordine
publicã ºi siguranþã naþional ºi acordarea bur-
selor ºi în vacanþã. Camera Deputaþilor este
for decizional.

din cadrul Autoritãþii Naþionale pen-
tru Protecþia Consumatorilor, co-
misariatelor regionale ºi judeþene
pentru protecþia consumatorului”,
potrivit unui amendament adus le-
gii pentru aprobarea OUG nr.2/
2017 privind unele mãsuri fiscal-
bugetare, precum ºi modificarea ºi
completarea unor acte normative.

Raportul adoptat de plen preve-
de ºi noi reglementãri menite sã
majoreze cu 25% salariul medici-

lor din apãrare, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã, amendamentul
fiind asumat de toþi membrii co-
misiilor – PSD, ALDE, PNL ºi mi-
noritãþi, cu excepþia USR.

„Începând cu luna iunie 2017
personalul militar, poliþiºtii, func-
þionarii publici cu statut special din
sistemul administraþiei penitencia-
relor, numai medicii militari din
sistemul de apãrare, ordine publi-
cã ºi securitate naþionalã, indife-
rent de funcþia pe care este sunt
încadraþi, pot opta în locul soldei
de funcþie sau salariului de func-
þie, gradaþiilor ºi soldei salariului
de comandã dupã caz, pentru sa-
lariu de bazã stabilit pentru o func-
þie echivalentã potrivit prevederi-
lor din familia ocupaþionalã Sãnã-
tate, la care se adaugã solda de
grad, salariul gradului profesional
deþinut”, potrivit amendamentului

citit de Adrian Solomon ºi supus
votului comisiilor.

Deputaþii au decis ºi ca „ajuto-
rul la trecerea în rezervã sau în
retragere, ori la încetarea rapor-
turilor de serviciu, pensia ºi alte
drepturi specifice care se acordã
potrivit legii personalului prevãzut
la alineatul 1 se stabilesc în raport
cu soldele, salariile lunare brute
cuvenite în calitate de personal mi-
litar, poliþist, funcþionar public cu
statut special din sistemul admi-
nistraþiei penitenciarelor cores-
punzãtoare funcþiilor încadrate
potrivit legii”.

Adrian Solomon a explicat,
luni, în ºedinþa comisiilor reunite
cã, în prezent, este o diferenþã de
salarizare pentru medicii militari
în raport cu cei civili. „Ei vor sã
aibã salariu de acolo, evident, pãs-
trându-ºi statutul de militar pen-

tru cã este un statut special au
dreptul sã se încadreze ºi în legea
pensiilor 223. În momentul în
care vor trece pe acea grilã de
salarizare din civil vor putea sã
aibã niºte pensii exagerat de mari.
De aceea se impune acest al doi-
lea articol, pânã la intrarea în vi-
goare a legii salarizãrii care va re-
gla ºi situaþia aceasta”, a spus
Solomon. Acesta a susþinut cã
„este vorba despre o mãrire în
medie cu 25 %”. „Nu este exage-
ratã, dar este o diferenþã supãrã-
toare (…)”, a adãugat Solomon.

Plenul Camerei Deputaþilor a
adoptat ºi un amendament respins
de comisiile reunite care prevede
ca studenþii sã primeascã burse ºi
în perioada vacanþei. Proiectul de
lege a fost adoptat în plen cu 232
de voturi “pentru”, 21 “împotrivã”
ºi o abþinere. (Mediafax)
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România, prin desfãºurarea
Campaniei de primire a cererilor
unice de platã pentru anul 2017, a
dat dovadã de o organizare de-a
dreptul impecabilã. Însãºi asuma-
rea calendarului de depunere pe
care ministrul Agriculturii, Petre
Daea, ºi-a fãcut-o mai cu seamã
sieºi ºi în care mulþi nu prea cre-
deau i-a uimit pe toþi. E drept, s-a
lucrat zi luminã, inclusiv weekend-
urile. Dar e ºi aceasta o formã de
management a resursei umane,
care a dat roade.

De la an la an,
comasãrile cresc

APIA Dolj a pus la bãtaie pen-
tru aceastã campanie 64 de func-
þionari, resurse tehnice dar, mai
ales, multã putere de muncã. ªi nu
suntem prea departe de adevãr,
dacã luãm în calcul cã documen-
taþia prevãzutã de legislaþie este bine
definitã ºi niciun funcþionar APIA

Prin comasare a crescut numãrul marilor fermieri,

APIA Dolj: APIA Dolj: APIA Dolj: APIA Dolj: APIA Dolj: Campania cererilorCampania cererilorCampania cererilorCampania cererilorCampania cererilor     de platãde platãde platãde platãde platã
s-a încheiat la 96%!s-a încheiat la 96%!s-a încheiat la 96%!s-a încheiat la 96%!s-a încheiat la 96%!

Luni, 15 mai a.c., la ora 24:00, APIA a în-
chis Campania de primire a cererilor unice
de platã pentru anul agricol 2017. Doljul a
recuperat foarte mult, reuºind sã atingã pra-
gul de 96% din totalul fermierilor programaþi.
ªi în acest an, comasarea terenurilor agrico-
le a fãcut ca numãrul fermierilor sã scadã de
la 39.741, în 2016, la 38.098, acum. Mai mult,
suprafaþa eligibilã a crescut anul acesta la
399.414 ha, de la 390.681 ha anul trecut. Din

datele statistice furnizate de APIA Dolj, Cen-
trul Judeþean Dolj a prelucrat, potrivit com-
petenþei, numai solicitãrile aferente supra-
feþelor mai mari de 50 ha, un total de 778 de
cereri, ce au însumat 261.020 ha. Cum aici
au lucrat doar opt funcþionari, rezultã cã fie-
care a avut în portofoliu o medie de 32.627
ha! Mai mult decât fiecare dintre toate cele-
lalte centre locale APIA din judeþ, cu excep-
þia centrului local Craiova.

nu-ºi poate permite derogãri de la
rigoarea cerutã de norme.

Centrul local APIA Bãileºti, cu
7 angajaþi, a procesat 3.941 de
cereri, suprafaþa utilizatã fiind de
19.844 ha. Centrul local Bechet a
primit 7.769 de cereri, pentru un
total de 29.514 ha. Funcþionarii de
la Centrul local Calafat au înregis-
trat în sistem 4.088 de cereri, afe-
rente suprafeþei de 15.215 ha. La
Filiaºi, angajaþii APIA au primit
4.396 de cereri, pentru o suprafa-
þã totalã de 13.948 ha. La Orodel,
3.114 cereri, pentru 14.654 ha, iar
la Melineºti, 2.435 cereri unice de
platã, pentru 9.026 ha.

Centrul judeþean Dolj, cel care
a procesat cererile pentru supra-
feþe mai mari de 50 ha, a înregis-
trat 778 de solicitãri, cu 17 mai
multe decât anul anterior, iar tota-
lul suprafeþei agricole la care se
referã este de 261.020 ha. Aºadar,
o întindere agricolã ce reprezintã

mai mult de jumãtate din totalul
suprafeþelor eligibile. Comasarea
terenurilor agricole este evidentã ºi
din analiza comparativã a activitã-
þii Centrului local Craiova. Aici, în
Campania 2016, s-au procesat
9.191 cereri, dar, acum, s-a cobo-
rât la 8.689 de cereri.
Fermierilor li se recomandã

mai multã disciplinã
Potrivit conducerii APIA Dolj,

pregãtirea Campaniei 2017 a depu-
nerilor cererilor unice de platã a
însemnat ºi un cost financiar de-
loc de neglijat. Concret, fiecare
dintre cei 38.089 fermieri au pri-
mit, prin poºtã, o înºtiinþare prin
care li se comunica, în detaliu, pro-
cedura de lucru a APIA, pentru a
putea intra, ulterior, în posesia ba-
nilor. Nu micã le-a fost mirarea
funcþionarilor APIA Dolj când s-
au întâlnit cu situaþii de-a dreptul
descumpãnitoare, în care destina-
tarii au venit cu plicurile nedeschi-
se în birourile APIA. Or, cum cos-
tul de expediere a unui plic ajunge
ºi la 4-5 lei, suma totalã cheltuitã
urcã, lejer, la aproape 2 miliarde de
lei vechi, numai pentru acest de-
mers, eminamente de bun-simþ ºi
utilitate fireascã, devine greu ex-
plicabilã reticenþa fermierilor în a
se raporta corespunzãtor la niºte
reglementãri atât de clare.

„La nivelul judeþului Dolj avem
urmãtoarea situaþie: au fost depu-
se 38.098 cereri unice de platã,
însumând o suprafaþã solicitatã de
411.872 ha. Deºi numãrul fermie-
rilor ce au depus cerere unicã de
platã în Campania 2017 a scãzut
raportat la Campania 2016 cu 1.643
cereri, suprafaþa solicitatã la platã
a crescut cu 6.150 ha, astfel – de
la 405.722 ha solicitate la platã în
Campania 2016, la 411.872 ha ,
suprafaþa aferentã Campaniei 2017.
Scãderea numãrului de fermieri ce
au depus cereri unice de platã în
Campania 2017, raportat la Cam-
pania 2016, se datoreazã procesu-
lui de grupare prin comasare a te-
renurilor agricole. Totodatã, men-
þionãm faptul cã, numãrul marilor
fermieri (ce deþin o suprafaþã mai
mare sau egalã cu 50 ha) a cres-
cut  de la 761 fermieri în Campa-
nia 2016, la 778 fermieri deponenti
în Campania 2017, iar suprafaþa
solicitatã la platã de cãtre marii fer-
mieri s-a mãrit cu 8.474 ha faþã de

anul de cerere 2016, de la 252.546
ha suprafaþã solicitatã la platã în
Campania 2016 la 261.020 ha su-
prafaþã solicitatã în Campania
2017. În perioada imediat urmã-
toare se vor executa controale ad-
ministrative ºi controale pe teren,
astfel încât sã nu existe întârzieri
în acordarea plãþilor în Campania
2017”, a precizat Nicolae Sorin
Rãducan, director executiv al
APIA Dolj. Domnia sa mulþumeº-
te tuturor instituþiilor implicate: In-
stituþia Prefectului Dolj, Direcþia
Agricolã Dolj, Agenþia Naþionalã
pentru Zootehnie, Autoritatea Na-
þionalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor, Primã-
riilor de pe raza judeþului Dolj,
mass-media localã, cu care a avut
o foarte bunã colaborare în aceas-
tã perioadã.

Ministrul Agriculturii
se declarã mulþumit

„A fost un efort deosebit al tu-
turor celor implicaþi în acest pro-
ces – fermieri, preºedinþi ai aso-
ciaþiilor de crescãtori de animale ºi
ai celor de producãtori agricoli,
APIA, MADR, ANZ, ANSVSA,
primãrii ºi prefecturi. Doresc sã le
mulþumesc tuturor pe aceastã cale
ºi îi anunþ cã, faþã de anul trecut,
suprafaþa aferentã cererilor depu-
se de cãtre beneficiari este mai
mare cu 214.524,58 hectare”, a
declarat ministrul Petre Daea. Ast-
fel, la nivel naþional, în anul 2016
au depus cereri 901.335 fermieri
pentru 9.326.864, 87 hectare, iar
în 2017, 884.397 fermieri au de-
pus cereri pentru 9.541.389,45
hectare. „Scãderea numãrului de

cereri depuse ºi creºterea supra-
feþei aferente demonstreazã cã ex-
ploataþiile s-au unit, asocierea fer-
mierilor fiind din ce în ce mai ne-
cesarã în vederea consolidãrii ro-
lului acestora pe piaþã”, a subliniat
ministrul Agriculturii.

Sprijinul financiar aferent Cam-
paniei 2017 este finanþat din Fon-
dul European de Garantare Agri-
colã (FEGA), din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Ce urmeazã
Dupã ce a încheiat aceastã Cam-

panie, APIA are obligaþia ca, înce-
pând cu luna iunie 2017, sã res-
pecte întocmai urmãtoarele etape,
astfel: în intervalul 1 iunie – 1 iulie

va efectua controlul administrativ,
inclusiv controlul preliminar al ce-
rerilor unice de platã, eºantionarea
acestora precum ºi transmiterea
eºantioanelor, potrivit dispoziþiilor
Regulamentului nr. 2333/2015 de
modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 809/
2014; între 1 iulie – 1 octombrie
2017 se va efectua controlul la faþa
locului pentru cererile unice de pla-
tã eºantionate la control pe teren,
iar controlul aferent al unor obli-
gaþii specifice, în iarna sau în pri-
mãvara anului urmãtor; d) plata
avansului pentru anul de cerere
2017 se va efectua începând cu
data de 15 octombrie 2017; e) pla-
ta regularã pentru anul de cerere
2017 se va efectua între 1 decem-
brie 2017 -31 martie 2018.
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Concursul „Tinerii
dezbat” a fost, pânã
anul trecut, unul jude-
þean, regional, interre-
gional, pe  segmentele
respective,  iar  din
acest  an a devenit
Olimpiadã. Elevii, pre-
gãtiþi de profesori co-
ordonatori, tineri entu-
ziaºti ºi încãrcaþi de
emoþii, au venit sã-ºi
testeze capacitãþ i le
oratorice, în faþa unor
arbitri formaþi de In-
spectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, în cadrul
cursului „Dezbatere,
oratorie ºi retoricã”,
inclus în Oferta de for-
mare a Casei Corpului
Didactic Dolj.

Fiind pentru prima datã când
are loc un concurs la nivel de
Olimpiadã, s-a acceptat ºi pre-
zenþa celor care au mai partici-
pat anterior la alte competiþii de
acest fel – în anii trecuþi nefiind
permisã prezenþa –, de aceea au
fost douã secþiuni: începãtori ºi
avansaþi. Regulamentul a fost
clar: „meciuri” de începãtori,
respectiv avansaþi pe teme dife-
rite, conforme cu fiecare nivel.
La începãtori au fost douã teme:
Parlamentul crede cã introduce-
rea mãsurilor de toleranþã „zero”
pentru acte de violenþã în ºcoli ar
duce la reducerea acestora; acest
Parlament crede cã reþelele de so-
cializare ar trebui sã nu fie acce-
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La sfârºitul sãptãmânii trecute,

la  Coleg iu l  Naþ ional  „Elena
Cuza” din Craiova s-a desfãºurat
etapa judeþeanã a  Ol impiadei
Naþionale de Argumentare, Dez-
batere ºi Gândire Criticã – „Ti-
nerii dezbat”, competiþie inclusã

în „Calendarul Olimpiadelor Na-
þ ionale  ªcolare în anul  ºcolar
2016/2017”. La faza naþionalã,
care va avea loc în luna iulie, la
Piatra Neamþ, judeþul Dolj va tri-
mite douã echipaje, de la care se
aºteaptã rezultate cât mai bune.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

sibile minorilor sub 13 ani. Avan-
saþii au avut drept tematicã: „Par-
lamentul ar reduce vârsta de vot
la 16 ani”, respectiv „Protejarea
mediului înconjurãtor e mai im-
portantã decât dezvoltarea econo-
micã”. „Partidele” au avut o du-
ratã de 45 de minute, între echi-
pele, virtuale, ale Guvernului ºi
Opoziþiei,cu echipe formate din
câte trei participanþi.

Dezbateri aprinse
între „Guvern”
ºi „Opoziþie”,
la nivel liceal

Dupã douã zile de concurs s-
au aflat ºi câºtigãtorii, cei care

vor reprezenta jude-
þul Dolj la faza naþi-
onalã. Astfel, la înce-
pãtori, Liceul Teore-
tic „Independenþa”
din Calafat a obþinut
primul loc (18 grupe
fiind participante),
prin echipajul format
din  Denis  Prunã
(clasa a X-a), Deni-
sa Vîrvoreanu(cla-
sa a IX-a) ºi Alexan-
dru Iovan (clasa a
XII-a), îndrumaþi de
prof. Magdalena Te-
odorescu ºi Mioara
Cebuc.

„Cu experienþa par-
ticipanþilor de anul
trecut, cu sprijinul în-
drumãtoarelor, dar

mai ales cu multã muncã, dedi-
caþie ºi determinare, elevii noºtri
se vor strãdui sã reprezinte cu
cinste judeþul ºi liceul nostru la
faza naþionalã. Sunt tineri foarte
serioºi, implicaþi în tot ceea ce
þine de viaþa ºcolii ºi a comunitã-
þii ºi ledoresc mult succes la eta-
pa urmãtoare. Mai pot spune cã,
în acest an, am obþinut locul al
III-lea, cu un echipaj format din
Daciana Grasu, Alina Calafe-
teanu ºi Oana Afrenie, care,
anul trecut, a participat la naþio-
nale, pe formatul de atunci”, a
precizat prof. Adriana Popa, di-
rector al Liceului Teoretic „In-
dependenþa” din Calafat.

La avansaþi, unde au fost pre-
zente patru echipaje, laurii le-au
revenit celor de la Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”. Este o
mândrie ºi un început, aºa cum
a menþionat prof.  Cãtãlin Popa,
coordonator al echipei: „Am
avut un grup foarte bun, format
din Radu Filimon, Roxana Pas-
cu (ambii din clasa a XI-a) ºi
Andreea Ciora(clasa a X-a),
care ºi-au dovedit capacitatea.
A fost un concurs care a semã-
nat cu o competiþie sportivã, în
mergându-se, dupã preliminarii,
în fazele eliminatorii, astfel cã
cine a fost mai bun a câºtigat.
Este o mândrie pentru noi, iar,
în iulie, la Piatra Neamþ avem
speranþe mari. Revenind la con-
cursul de sãptãmâna trecutã, ele-
vii au purtat dezbateri aprinse,
pe tematicã, în timpul cãrora ºi-
au demonstrat abilitãþile în ora-
torie ºi legislaþie”.

Vineri, 19 mai, ora 10.00,
în holul central al Universitã-
þii din Craiova, va avea loc o
ediþie specialã a emisiunii „Ze-
bra”, transmisã în direct de
RFI România, cu tema „Oa-
meni ºi case” din timpul Pri-
mului Rãzboi Mondial. Pro-
iectul este co-finanþat de Ad-
ministraþia Fondului Cultural
Naþional ºi se desfãºoarã în
parteneriat cu Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”. Timp de trei ore, Mi-
haela Dedeoglu va dialoga de-
spre „Oameni ºi case” cu is-
torici, reprezentanþi ai mino-
ritãþilor ºi artiºti locali.

«Multe clãdiri din Craiova
au fost renovate ºi reabilitate
la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial. Palatul de Justiþie,
abia terminat în 1916, a fost

lãsat într-o stare jalnicã dupã ocuparea lui de autoritãþile ger-
mane, la fel ca multe alte locuinþe particulare. Oamenii din
zonã s-au organizat în grupãri de rezistenþã. Un exemplu este
„Haiducul Victor” – Victor Popescu –, cel care trecea neob-
servat pe lângã patrulele germane deghizat în cioban, preot
sau cerºetor. Nemþii puseserã chiar o recompensã pe capul
acestuia», se menþioneazã într-un comunicat de presã al orga-
nizatorilor. Accesul publicului este liber.

„Oameni ºi case” din Craiova,
într-o ediþie speciala RFI România

În perioada 16-22
mai, va avea loc eta-
pa de depunere a do-
sarelor de cadrele di-
dactice care îndepli-
nesc condiþiile legale,
pentru „titularizare”
în învãþãmântul preu-
niversitar. Conform
celor precizate de
prof. Monica Leon-
tina Sunã, inspector
general al Inspectora-

tului ªcolar General Dolj, «au fost stabilite cele patru centre
de examinare – Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van”, Liceul Tehnologic „George Bibescu”, Colegiul Tehnic
„C.D. Neniþescu”, Colegiul Tehnic Energetic, toate din Cra-
iova. Urmeazã sã fie reactualizate listele cu posturile vacan-
te, iar mai multe informaþii pot fi gãsite pe site-ul Inspecto-
ratului ªcolar judeþean Dolj».

A început înscrierea pentru titularizare

În perioada 15 – 19
mai, la Centrele de zi
din Craiova ºi Lupeni
se desfãºoarã un
schimb de experienþã
ºi bune practici între
voluntarii Societãþii
Naþionale de „Crucea
Roºie” din România
din judeþele Dolj, Bo-
toºani ºi Hunedoara.
„De mai bine de doi
ani, cele trei filiale be-

neficiazã de sprijinul Fundaþiei „Velux”, prin intermediul So-
cietãþii de „Crucea Roºie” din Danemarca, în cadrul proiec-
tului „Incluziunea socialã a copiilor ºi tinerilor din comunitãþi
dezavantajate”, care are ca scop principal prevenirea ºi com-
baterea abandonului ºcolar. În cadrul acestui schimb de ex-
perienþã, se desfãºoarã activitãþi obiºnuite unui Centru de zi:
sprijin în realizarea temelor , activitãþi de educaþie non-for-
malã prin ateliere de creaþie ºi joc”, a precizat  Maria Vin-
tilã,director al Filialei Dolj a Societãþii Naþionale  de „Crucea
Roºie” din România. În acest moment, la Centrul de zi din
Craiova sunt peste 40 de copii care beneficiazã de program,
iar, pe timpul verii, de proiect vor avea parte minori din Cen-
trele de plasament.

Schimb de experienþã între
voluntarii de „Crucea Roºie”
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Studenþii participanþi la Simpo-
zionului Sãptãmâna Limbilor Strãi-
ne vor fi de la facultãþile cu profil
nefilologic din cadrul Universitãþii
din Craiova.

Ziua de miercuri, 17 mai conti-
nuã cu prima secþiune a Simpo-
zionului – Postere – unde studenþii
grupaþi pe echipe vor prezenta (în
limba strãinã studiatã: francezã,
englezã, spaniolã) posterele lucra-
te. Anul acesta, posterele vor res-
pecta urmãtoarea tematicã: Anul
european pentru dezvoltare: 1. Þãri

Sãptãmâna Sãptãmâna Sãptãmâna Sãptãmâna Sãptãmâna Limbilor StrãineLimbilor StrãineLimbilor StrãineLimbilor StrãineLimbilor Strãine

Mâine, ora 12.00, la Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman”, Sala „Dinu
C. Giurescu”, continuã proiectul „Redes-
coperim Istoria Împreunã” cu cea de-a
treia dezbatere. Asociaþia Studenþilor
Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor Timo-
ceni, ambele din Craiova, în parteneriat cu
Primãria  Municipiului Craiova, Casa de
Culturã a Studenþilor, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional “Cu-
vântul Libertãþii”, lanseazã astfel în dezbatere
tema „Evenimente istorice marcante”.

În centrele universitare din Craiova,
studiazã un grup important de studenþi din
Basarabia ºi Serbia, iar cele douã Asociaþii,
prin reprezentanþii lor, vor încerca sã
redescopere ºi sã aducã în atenþie file din
istoria poporului român. Cine suntem, ca
neam, de unde ºi de când venim, ce religie
avem, ce dialecte pãstreazã încã limba
românã – sunt întrebãri ºi tot atâtea
provocãri la care studenþii, elevii, profeso-
rii, istoricii, oamenii de culturã ºi de
administraþie din Craiova, Republica
Moldova ºi Serbia vã vor stârni, cu sigu-
ranþã, interesul de a participa la fiecare
dezbatere, care are onoarea de a fi gãzdui-
tã ºi într-un cadru extrem de primitor
patronat de cea mai elegantã instituþie de
culturã din judeþul nostru.

Comisarul european Tibor
Navracsics, responsabil pentru
educaþie,  culturã,  t ineret  ºi
sport, va vizita România, în pe-
rioada 17-18 mai. El îºi va în-
cepe vizita cu un dialog cu ce-
tãþenii, axat pe sprijinul UE în
domeniul educaþiei ºi culturii,
precum ºi pe viitorul Europei.
Mâine, comisarul Navracsic-
s va începe prin a vizita Caste-
lul Bánffy din Bonþida, un pro-
iect sprijinit prin programul
“Europa Creativã”. Apoi, înal-
tul oficial european va susþine
un discurs de deschidere la -

Timp de douã zile, astãzi ºi mâine, Departamentul de
Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universitãþii din
Craiova organizeazã a V-a ediþie a Simpozionului studen-
þesc Sãptãmâna Limbilor Strãine, eveniment dedicat
creativitãþii studenþilor de la facultãþile nefilologice.
Deschiderea oficialã a evenimentului va avea loc astãzi,
ora 9.00 la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Univer-
sitatea din Craiova.

în curs de dezvoltare, 2. Pieþe
emergente, 3. Liberalism”liberti-
nism, 4. U.E. – evoluþie sau invo-
luþie? Fiecare echipã va desemna
un membru pentru prezentarea
posterului, iar comisiile de evalua-
re vor fi formate din profesori de
la Departamentul de Limbi Moder-
ne Aplicate.
Examen pentru certificarea
competenþelor lingvistice

Punctajul acordat va fi: 30% abi-
litãþile practice ºi 70% competen-

þele lingvistice. Toate prezentãrile
studenþilor vor fi publicate, sub co-
ordonarea profesorilor de la Depar-
tamentul de Limbi Moderne Apli-
cate, într-un volum dedicat Sãp-
tãmânii Limbilor Strãine. În a
doua parte a zilei, vor fi vizionate
momente în care domeniul de stu-
diu al fiecãrei facultãþi îºi va gãsi
reprezentarea într-un mod inova-
tor ºi creativ.

În a doua zi a evenimentului, pe
18 mai, va avea loc simularea exa-
menelor pentru certificarea  com-
petenþelor lingvistice: DELF, IELTS.
Simpozionul se va încheia cu festi-
vitatea de premiere. Toþi studenþii
participanþi la oricare dintre secþiu-
nile acestui eveniment, vor primi
diplome de participare ºi, totodatã,
vor fi acordate premii pentru fieca-
re secþiune în parte.  Evenimentul
se înscrie în manifestãrile prilejuite
de aniversarea celor 70 de ani ai
Universitãþii din Craiova.

Cupa „VCupa „VCupa „VCupa „VCupa „Victorina Simion”ictorina Simion”ictorina Simion”ictorina Simion”ictorina Simion”
Facultatea de Educaþie Fizi-

cã ºi Sport din cadrul Universi-
tãþii din Craiova ºi Direcþia Ju-
deþeanã pentru Sport ºi Tineret
organizeazã astãzi, ora 9:00, la

Sala Voinþa, Cupa „Victorina Si-
mion”, ediþia a VI-a (fotbal fe-
minin). Se premiazã locul I, II,
III, „Golgheter”, „Portar“ ºi
„Cea mai tehnicã jucãtoare”.

Activitatea fotbalisticã Victorina Simion:
1990 – 1995 Divizia A - CFR CRAIOVA – Meciuri jucate 131 –

(142 Goluri);
1990 – GOLGHETER (9 Goluri) Turneul Internaþional de la

Messina, Sicilia – Italia;
1991 – 1992 – Campioana României ºi golgheter (60 de goluri);
1996 – Sitespor Instanbul Turcia;
1997 – Coruna Câmpina;
1990 – 1997 – NAÞIONALA ROMÂNIEI – Meciuri jucate – 65

goluri marcate - 57;
1998 – 2012 – Antrenoare de fotbal în cadrul Clubului CFR –

Gaz Metan Craiova.

Mâine, la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”:
„Evenimente istorice marcante”„Evenimente istorice marcante”„Evenimente istorice marcante”„Evenimente istorice marcante”„Evenimente istorice marcante”

„Europa Creativã”
C o n g r e s u l F U E N
2017, unde va dis-
cuta contribuþia mi-
noritãþilor la patri-
moniul cultural eu-
ropean. Tibor Na-
vracsics îºi va în-
cheia vizita cu o în-
tâlnire cu  Zoltán
Kallós ,  pentru a-i
prezenta  acestuia
atât Premiul UE pen-
tru patrimoniu cultu-
ral/Premiul Europa
Nostra, cât ºi Premiul Publicu-
lui, recent câºtigate pentru con-

tribuþia adusã în domeniul con-
servãrii acestui patrimoniu.
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Preselecþia va avea loc în data de 10 iunie
a.c., ora 10.00, la sediul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj din Craiova
(strada „Alexandru Macedonski” nr. 28).
Concurenþii vor interpreta douã piese muzi-
cale, de preferat inedite, din care una sã fie
doinã sau baladã, iar alta ritmatã. Pentru o
mai bunã evaluare, concurenþii vor mai avea
pregãtite ºi alte piese din repertoriul unor in-
terpreþi consacraþi, reprezentativi pentru zona
etnofolcloricã a Olteniei. Constituie un avan-
taj în evaluare interpretarea de piese culese
din vatra satului.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Teatrul Naþional„Marin Sorescu” parti-
cipã, sãptãmâna aceasta, la douã festiva-
luri de teatru din þarã. Unul, la Timiºoara –
Festivalul European al Spectacolului –
Festival al Dramaturgiei Româneºti,
FEST-FDR, unde actorii craioveni Adri-
an Andone, Gabriela Baciu, Romaniþa Io-
nescu, Corina Druc, ªtefan Cepoi, Ralu-
ca Pãun, Vlad Udrescu ºi Marian Politic
au prezentat, ieri, spectacolul „Cealaltã
þarã”, în regia lui Alexandru Istudor, dupã
romane de Herta Müller („Omul e un mare
fazan pe lume, „Cãlãtorie într-un picior”,
respectiv „Încã de pe atunci vulpea era vâ-
nãtorul”). FEST-FDR se desfãºoarã în pe-
rioada 14-25 mai, are ca temã „Identitatea”
ºi reuneºte trupe din teatre din Germania,
Franþa, S.U.A., Polonia ºi România.

Dupã întoarcerea de la Timiºoara, tru-
pa craioveanã pregãteºte plecarea la un
alt festival de teatru la Braºov – „Sãptãmâ-
na comediei”, ajuns la cea de-a V-a ediþie.
Sâmbãtã, 20 mai, de la ora 19.00, pe scena
Teatrului „Sicã Alexandrescu”, va prezenta
spectacolul „Spargerea”, dupã Rãzvan Pe-
trescu, în regia lui Dragoº Alexandru Muºo-
iu, cu Claudiu Bleonþ, Iulia Lazãr,  Angel Ra-

Fabrica de Dans Craiova, în parteneriat cu
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
(DJST) Gorj, organizeazã în perioada 13-19
iulie 2017 prima ediþie a taberei STAY FIT
Training Camp. Evenimentul se desfãºoarã
sub acoperiºului Taberei pentru Copii Sãcelu
a DJST Gorj ºi are ca scop educarea ºi pre-
gãtire din punct de vedere fizic a copiilor cu
vârste între 10 ºi 18 ani, cu dificultãþi în con-
trolul greutãþii sau cu tendinþe sedentare.

„Timp de o sãptãmânã, îþi propunem sã îþi
laºi copilul în atenta grijã ºi coordonare a doi
specialiºti în domeniul educaþiei fizice ºi spor-

Tabãrã de educaþie ºi pregãtire fizicã pentru copii
ºi tineri cu probleme de greutate sau sedentarism

tului de performanþã, Marius Onofrei
ºi Cãtãlin Safta, a cãror carte de vizitã
o reprezintã cele trei mari proiecte ini-
þiate ºi coordonate de aceºtia de-a lun-
gul timpului: Clubul de Dans Sportiv
Katamis Craiova, Asociaþia Dance Con-
spiracy Craiova ºi Fabrica de Dans
Craiova. Lasã-þi copilul sã îºi petreacã
vacanþa de varã distractiv ºi sãnãtos,
într-un mediu în care miºcarea, disci-
plina, dar ºi distracþia se întrepãtrund
perfect într-un training camp de neui-
tat!”, precizeazã organizatorii.

Costul taberei este de 800 lei ºi inclu-
de cazare ºi pensiune completã, antrenamente
de pregãtire fizicã, sesiuni de discuþii legate de
mecanica miºcãrii, programul STAY FIT pen-
tru acasã, activitãþi recreativ-artistice, acces la
piscinã (sesiuni de Aqua Gym). Înscrierea se
face pe baza unui formular tipizat oferit de Fa-
brica de Dans, cãruia i se alãturã douã adeve-
rinþe medicale (apt pentru efort fizic; boli trans-
misibile) ºi o copie a Certificatului de Naºtere
sau Cãrþii/Buletinului de Identitate. Detalii pot
fi solicitate prof. antrenor. Marius Onofrei (tel.
0761/315.399) ºi prof. antrenor Cãtãlin Safta
(tel. 0762.610.735).

Actori craioveni, pe scena festivalurilor
de teatru de la Timiºoara ºi Braºov

baboc, Adrian Andone, Cãtãlin Vieru, Iulia
Colan, Gabriela Baciu, Anca Dinu ºi Eugen
Titu. Dramatizare de Dragoº Alexandru Mu-
ºoiu dupã nuvela „Jaf armat” semnatã de scri-
itorul Rãzvan Petrescu, „Spargerea” a câºti-
gat concursul de proiecte destinat tinerilor re-
gizori ºi scenografi, ediþia a IV-a (2014).

Doljul îºi alege concurenþii pentru FestivalulDoljul îºi alege concurenþii pentru FestivalulDoljul îºi alege concurenþii pentru FestivalulDoljul îºi alege concurenþii pentru FestivalulDoljul îºi alege concurenþii pentru Festivalul
„Maria Tãnase”„Maria Tãnase”„Maria Tãnase”„Maria Tãnase”„Maria Tãnase”

Tineri soliºti vocali ºi instrumentiºti din judeþul Dolj, cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 35 de ani, se pot înscrie în aceastã perioadã la

preselecþia pentru cea de-a XXIV-a ediþie a Festivalului-concurs Naþio-
nal al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase”,

eveniment care se va desfãºura în perioada 13-17 noiembrie 2017, în
sala Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova.

Înscrieri se pot face pânã la
data de 9 iunie 2017 inclusiv, zil-
nic, de luni pânã vineri, între ore-
le 9.00 ºi 16.00, la sediul
C.J.C.P.C.T. Dolj. Pentru înscrie-
re, participanþii vor completa ºi
depune o fiºã la sediul instituþiei,
care se gãseºte ºi în format elec-
tronic pe paginile facebook https://www.fa-
cebook.com/FestivalulMariaTanase/ ºi https:/
/www.facebook.com/ccp.dolj/ .

Amplã manifestare de culturã popularã,
Festivalul-concurs al Interpreþilor Cântecu-
lui Popular Românesc „Maria Tãnase” a

debutat în anul 1969 ºi a devenit cea mai im-
portantã rampã de lansare a tinerilor interpreþi
de folclor din toata þara ºi nu numai. Soliºti
precum Ana Munteanu, Gheorghe Roºoga,
Ionela Prodan, Filofteia Lãcãtuºu, Maria Apos-
tol, Tiberiu Ceia, Angelica Stoican, Maria Rã-

chiþeanu-Voicescu, Elena Jurjescu, Floarea
Calotã, Vasilica Dinu, Maria Dragomiroiu,
Matilda Pascal Cojocariþa, Valeria Peter Pre-
descu, Daniela Condurache, Liviu Vasilica,
Ioan Bocºa, Grigore Leºe ºi mulþi alþii au de-
venit deja nume cunoscute în toatã þara.

Regia artisticã a spectacolului este
semnatã de Richard St. Peter (S.U-
.A.), scenografia aparþine Liei Do-

În Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu” va avea
loc joi, 18 mai, de la ora 17.00, premiera spectacolului „Spaþiu privat”,
pe un scenariu creat în cadrul proiectului teatral P3M5 – Plurlity of

Privacy Project (P3) in 5 Minutes Plays (M5), iniþiat de Goethe Institute
Washington ºi desfãºurat în cadrul E.T.C. Naþionalul craiovean a fost
invitat sã participe la acest parteneriat transatlantic, ce reuneºte 14

teatre, dintre care cinci din S.U.A. ºi nouã din Europa.

garu, iar din distribuþie fac parte ac-
torii craioveni Mirela Cioabã, Anca
Dinu, Gina Cãlinoiu, Ioana-Floren-
tina Manciu, Valentin Mihali, Cãtãlin
Miculeasa ºi Theodora Bãlan.

«Pornim într-o nouã cãlãtorie ºi
explorãm valoarea intimitãþii ºi a
vieþii private plecând de la întreba-
rea „Ce înseamnã viaþa privatã în
era digitalã?”», menþioneazã repre-
zentanþii TNC. Spectacolul „Spa-
þiu privat” reuneºte opt piese scur-
te în care vedem ce valoare mai
are intimitatea pentru noi. Acestea
sunt „Supraveghere statalã”, de

Marioan Hosseini (Suedia), „Esen-
þialul este invizibil pentru ochi”, de
Simona Hamer (Slovenia), „Sanc-
tuar interior”, de Rebecca Gilman
(U.S.A.), „Goliþi-vã buzunarele”,
de David Greig (Marea Britanie),
„Proiect Deburkanizare”, de Ra-
chida Lamrabet (Belgia), „Calita-
te, încredere”, de Csaba Szekely
(Ungaria), „Hotmigrants”, de Paco
Bezerra (Spania), ºi „Adevãrul ºi
numai adevãrul”, de Mihaela Mi-
hailov (România).

Din partea Teatrului Naþional din
Craiova, actriþele Gina Cãlinoiu ºi

Mirela Cioabã au participat la pro-
iectul P3M5 cu piesa „Adevãrul ºi
numai adevãrul” de Mihaela Mi-
chailov. Povestea le are în centru
pe Ana ºi fiica sa, Cristina: „Ana
vrea sã înregistreze o poveste din
anii comunismului despre încercã-
rile de protest ale soþului ei faþã de

sistem, dar fiica ei, Cristina, este
suprasaturatã ºi indignatã când îºi
rememoreazã copilãria. Rãnile pro-
vocate de acele vremuri tulburã-
toare din vieþile lor sunt scoase la
ivealã când Ana ºi Cristina hotã-
rãsc modul în care îºi amintesc ºi
sã îºi împãrtãºesc trecutul”.

„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova„Spaþiu privat” – spectacol în premierã la Teatrul Naþional din Craiova
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Donald Trump, preºedintele Statelor Unite,
susþine cã are “dreptul absolut” de a desecreti-
za informaþii, pe fondul acuzaþiilor conform
cãrora ar fi dezvãluit Rusiei date secrete despre
ameninþãri reprezentate de reþeaua fundamen-
talistã Stat Islamic. Donald Trump, preºedinte-
le Statelor Unite, a dezvãluit informaþii clasifi-
cate în cursul întrevederii pe care a avut-o sãp-
tãmâna trecutã cu Serghei Lavrov, ministrul rus
de Externe, ºi cu ambasadorul rus Serghei Kis-
lyak, afirmã foºti ºi actuali oficiali americani
citaþi de cotidianul Washington Post. Donald
Trump i-a primit pe 10 mai la Casa Albã pe
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, ºi pe
ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Serghei
Kislyak. Potrivit unor foºti ºi actuali oficiali
americani, Donald Trump a început sã discute
detalii despre o ameninþare de tip terorist repre-
zentatã de reþeaua Stat Islamic (IS) asociatã
transportãrii laptop-urilor la bordul avioanelor
de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi
dezvãluit informaþii clasificate ºi ar fi periclitat
o sursã esenþialã de informaþii despre organiza-
þia fundamentalistã sunnitã Stat Islamic, activã
în principal în Siria ºi Irak. Informaþiile dezvã-
luite de Donald Trump oficialilor ruºi fuseserã
oferite serviciilor de spionaj americane de o
naþiune aliatã a Statelor Unite, prin intermediul
unui acord de schimb de date clasificate, con-
siderate atât de sensibile încât detaliile nu le sunt
transmise altor aliaþi occidentali ºi sunt restric-
þionate chiar ºi în cadrul Administraþiei de la

Ucraina, noi

sancþiuni contra

Rusiei: A blocat

accesul la mai

multe site-uri ruse
Ucraina a impus ieri noi

sancþiuni împotriva Rusiei, pe
care a acuzat-o cã susþine
rebeliunea separatistã din estul
Ucrainei, blocând accesul pe
teritoriul sãu la mai multe
servicii de internet foarte
populare, oferite de companii
ruse. Aceste mãsuri au fost
anunþate în cadrul unui decret
fãcut public pe site-ul preºe-
dinþiei ºi includ reþeaua de
socializare VKontakte, un fel
de Facebook rus, reþeaua
Odnoklassniki, dar ºi motorul
de cãutare Yandex ºi portalul
Mail.ru. Uniunea Europeanã a
impus sancþiuni Rusiei dupã
anexarea regiunii ucrainene
Crimeea de cãtre Moscova în
anul 2014, regimul acestora
fiind înãsprit ca urmare a
implicãrii ruse în conflictul
separatist din estul Ucrainei.
Sancþiunile împotriva Rusiei
vizeazã sectoarele apãrãrii,
energiei ºi economiei. În
replicã, Moscova, care neagã
acuzaþiile legate de susþinerea
rebelilor din Ucraina, a interzis
importul de produse agricole
din UE. Crimeea a fost
anexatã de Rusia în anul
2014, în urma unui referen-
dum controversat organizat în
regiune.

Thailanda ameninþã

cã interzice

Facebook
Thailanda a ameninþat cã

va interzice Facebook, dacã
reþeaua de socializare nu va
îndepãrta conþinutul conside-
rat ameninþãtor la adresa
securitãþii naþionale. Thailan-
da nu are planuri iminente de
a bloca accesul la Facebook,
conform unui regulator de
telecomunicaþii, aºteptându-se
ca reþeaua de socializare sã se
supunã reformelor unei decizii
a unui tribunal thailandez de a
îndepãrta conþinutul solicitat.
Reþeaua de socializare are o
datã limitã pentru a înlãtura
131 de adrese online ale cãror
conþinut este considerat
ameninþãtor la adresa securitã-
þii sau încalcã legi stricte
privind “lezarea mândriei
majestãþii”. “Avem documen-
tele necesare din partea
tribunalului pentru a bloca 34
de localizatori uniformi de
resurse (URL)”, a declarat
Takorn Tantasith, secretarul
ºef al Comisiei naþionale
pentru radiodifuziune ºi
telecomunicaþii din Thailanda.
“Facebook a cooperat cores-
punzãtor în trecut, blocând
localizatori uniformi de resurse
solicitaþi”, a adãugat acesta.

Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, a declarat cã este împotri-
va oricãrui test nuclear sau ba-
listic, iar acþiunile recente ale Co-
reei de Nord sunt periculoase ºi
contraproductive. Regimul de la
Phenian a anunþat cã a testat du-
minicã un nou tip de rachetã ba-
listicã cu razã de acþiune medie
ºi mare ºi care poate transporta
un focos nuclear. “Aº vrea sã
confirm cã suntem categoric
împotriva extinderii capacitãþii
nucleare a statelor, inclusiv în
Peninsula Coreeanã. Poziþia noas-
trã este cunoscutã partenerilor
noºtri ºi lumii, Coreei de Nord în
special. Testele nucleare ºi tes-
tele balistice sunt inacceptabile,
suntem împotriva acestora ºi le

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump susþine cã are “dreptulrump susþine cã are “dreptulrump susþine cã are “dreptulrump susþine cã are “dreptulrump susþine cã are “dreptul
absolut” de a desecretiza informaþiiabsolut” de a desecretiza informaþiiabsolut” de a desecretiza informaþiiabsolut” de a desecretiza informaþiiabsolut” de a desecretiza informaþii

Washington, au explicat pentru cotidianul The
Washington Post, sub protecþia anonimatului,
foºti ºi actuali oficiali americani. Naþiunea alia-
tã care a oferit Statelor Unite aceste informaþii
nu a acordat permisiunea transmiterii acestor
materiale Rusiei, iar decizia lui Donald Trump
pericliteazã cooperarea cu un aliat care are date
esenþiale despre organizaþia teroristã Stat Isla-
mic. Dupã întâlnirea lui Donald Trump cu Ser-
ghei Lavrov ºi Serghei Kislyak, oficiali de la
Casa Albã au încercat sã limiteze daunele pro-
vocate, adresându-se Agenþiei Centrale de In-
formaþii (CIA) ºi Agenþiei pentru Siguranþa Na-
þionalã (NSA). Statele Unite au semnalat sãptã-
mâna trecutã cã analizeazã posibilitatea interzi-
cerii transportãrii laptop-urilor în cabinele avioa-
nelor de pasageri, din cauza riscurilor
teroriste. “Este vorba de informaþii pu-
ternic codificate; Donald Trump a dez-
vãluit ambasadorului Rusiei mai multe
informaþii decât le transmitem aliaþilor”,
a explicat un oficial bine informat citat
de ziarul The Washington Post. Dezvã-
luirile intervin în contextul în care Do-
nald Trump este vizat de o serie de pre-
siuni politice ºi juridice din cauza con-
tactelor cu Moscova. Sãptãmâna trecu-
tã, preºedintele SUA l-a destituit pe di-
rectorul FBI, James Comey, în timp ce
acesta coordona o investigaþie vizând
legãturi ale unor apropiaþi ai lui Donald
Trump cu Rusia în campania electora-

lã. La o zi dupã demiterea lui James Comey,
Donald Trump i-a primit în Biroul Oval pe Ser-
ghei Lavrov ºi pe Serghei Kislyak. În cursul
discuþiilor, liderul SUA a început sã le ofere ofi-
cialilor ruºi detalii despre riscurile teroriste care
au ca sursã reþeaua Stat Islamic ºi asociate uti-
lizãrii calculatoarelor portabile la bordul avioa-
nelor. Pentru orice membru al instituþiilor gu-
vernamentale americane, discutarea unor ast-
fel de date în detaliu cu un potenþial adversar ar
fi un lucru ilegal. În calitatea de preºedinte,
Donald Trump are autoritatea de a declasifica
documente. Preºedinþia SUA susþine cã nu a
fost transmisã nicio informaþie clasificatã Ru-
siei. “Preºedintele ºi ministrul rus de Externe
au discutat despre ameninþãrile obiºnuite gene-
rate de organizaþii teroriste, inclusiv despre cele
din domeniul transportului aerian”, afirmã Her-
bert McMaster, consilierul prezidenþial pentru
Siguranþã Naþionalã, care a asistat la întrevede-
re. “Nu s-a discutat deloc despre surse ale ser-
viciilor sau despre metode, nici despre operaþi-
uni militare despre care sã nu se ºtie deja la
nivel public”, susþine consilierul lui Donald
Trump.Agenþia Centralã pentru Informaþii
(CIA) ºi Agenþia pentru Siguranþã Naþionalã
(NSA) au refuzat sã facã vreun comentariu
pe aceastã temã. Însã mai mulþi foºti ºi actuali
oficiali americani au exprimat preocupare în
legãturã cu modul în care Donald Trump ges-
tioneazã informaþiile sensibile. “Este destul de
ºocant. Trump pare sã fie destul de neglijent
ºi nu conºtientizeazã gravitatea lucrurilor cu
care are de-a face, mai ales în cazul informa-
þiilor sensibile ºi problematicii siguranþei naþi-
onale”, a declarat un fost oficial american care
are legãturi cu actuali membri ai Administra-
þiei de la Washington.

Vladimir Putin: Recentul test balistic al Coreei
de Nord este periculos ºi contraproductiv

considerãm contraproductive,
dãunãtoare, periculoase”, a spus
Vladimir Putin, în cadrul unei
conferinþe de presã în China. Pe
de altã parte, liderul de la Krem-
lin atrage atenþia cã “acþiunea de
intimidare la adresa Coreei de
Nord trebuie sã înceteze, iar so-
luþiile trebuie sã fie paºnice”.
“Rãsturnãrile violente ale regimu-
rilor ºi invaziile în alte þãri pro-
voacã o cursã a înarmãrilor”, a
mai spus Putin. Racheta balisticã
lansatã de forþele regimului de
Phenian nu a reprezentat o ame-
ninþare pentru teritoriul Rusiei, dar
Vladimir Putin a subliniat cã “are
o influenþã provocatoare la adre-
sa politicii globale ºi nimic bun nu
poate ieºi din aceastã situaþie”.



RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Clubul aventurierilor

Se difuzeazã la HBO,
ora 09:45

Kornel ºi Max plãnuiesc sã-
ºi petreacã vacanþa în faþa
computerului, dar totul se
schimbã odatã cu sosirea
bruscã a unchiului lor nebun,
Dionizy, care vrea sã gãseas-
cã o comoarã ascunsã de
bunicul lui în timpul rãzboiu-
lui. Urmãriþi de poliþie, doi
infractori fãrã scrupule hotã-
râþi sã se îmbogãþeascã ºi
dãdaca lui Kornel...

Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:30

În producþia Columbia Pictu-
res Un gigolo de doi bani:
Aventuri în Europa, Deuce
este din nou atras în neobiº-
nuita sa profesie de a acorda
plãcere contra cost când
Hicks, fostul sãu peºte este
implicat în uciderea celor mai
faimoºi gigolo europeni. Acum
Deuce trebuie sã intervinã
"sub acoperire" pentru a
reabilita numele bunului sãu
prieten...

Fraþii Grimm

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Pelicula îi aduce în prim plan
pe cei doi culegãtori de folclor,
Jacob ºi Wilhelm Grimm,
acum numiþi Jake ºi Will, care
cãlãtoresc prin þarã, în perioa-
da napoleonianã, pentru a
învinge monºtrii ºi demonii, în
schimbul a câþiva bãnuþi.
Atunci când autoritãþile fran-
ceze le descoperã planurile,
cei doi sunt forþaþi sã se lupte
cu un blestem magic.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Aversemiercuri, 17 mai - max: 21°C - min: 9°C

$
1 EURO ........................... 4,5476 ............. 45476
1 lirã sterlinã................................5,3061....................53061

1 dolar SUA.......................4,1170........41170
1 g AUR (preþ în lei)........163,4160.....1634160

Cursul pieþei valutare din 17 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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MIERCURI - 17 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 În grãdina Danei (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cel care trece prin foc
2011, Ucraina, Dramã
15:30 Naturã ºi aventurã (R)
16:00 Handbal masculin
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Aur ºi sânge
1955, Western
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Gala Umorului (R)
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

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

(R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 D'ale lu' Miticã (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian  Cioroianu
05:25 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Teleshopping

TVR 2

08:05 Drumul spre Oregon
09:45 Clubul aventurierilor
11:20 Anturaj
13:05 Neînfrânt
15:15 Zoolander no. 2
16:55 Joy
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Iubire ºi prietenie
21:35 Cei rãmaºi
22:35 O cãlãtorie misterioasã
00:00 Omul din întuneric
01:30 London
03:00 În cãutarea unui refugiu
04:35 Grimsby
06:00 Zoolander no. 2

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Un semn invizibil (R)
14:00 Titan A.E. (R)
16:00 La bloc
18:00 Inamicul din adancuri
20:30 Fraþii Grimm
23:00 Mãcelul
01:00 Fraþii Grimm (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Marea farsã

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 ZaZaSing
23:30 Xtra Night Show
01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:30 Teleshopping
08:00 Bravo, ai stil!
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
2015, Turcia, Dramã
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Americanii
2013, SUA, Dramã
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
(10.05)

00:45 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primaria comunei Caraula, ju-

deþul Dolj, cu sediul în comuna Ca-
raula, judeþul Dolj, str. Craiovei
nr.142, cod fiscal 4711421, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice vacante de ºef ser-
viciu pentru Situaþii de urgenþã de-
butant- 1 post, conform art.58(2) din
Legea nr.188/1999 (r2) cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã în data de 16.06.2017, ora
10.00, proba interviu în data de
19.06.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: - candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile generale pre-
vãzute de art. 54 ºi condiþiile speci-
fice prevãzute de art. 57  alin 5 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici( r2), cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Studii liceale, respectiv studii me-
dii liceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat, studii de specialitate
în domeniul Situaþiilor de urgenþã-
absolvent al cursului de ºef servi-
ciu voluntar pentru Situaþii de ur-
genþã într-un centru de formare au-
torizat de Autoritatea naþionalã
pentru Calificãri/ deþine brevet de
pompier specialist. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs întermen de 20 zile de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Paretea a- III-
a, la  sediul primãriei, situat în co-
muna Caraula, judeþul Dolj, str.
Craiovei nr.142. Relaþii suplimen-
tare la sediul Primãriei Caraula,
persoanã de contact Butoi Paula,
telefon ºi fax: 0251/ 369.772, e-mail
paula.butoi74@gmail.com.

PRIMÃRIA Brãdeºti, cu se-
diul în localitatea Brãdeºti, str.
Mihai Viteazul, nr. 3, judeþul
Dolj, organizeazã c oncurs
pentru ocuparea funcþiei pu-
blice vacante de: Inspector,
clasa I, grad profesional debu-
tant, la Compartimentul Con-
tabilitate buget finanþe, 1 post,
conform Legii nr. 188/1999,
privind Statutul funcþionarilor
publici, consolidatã 2009.
Concursul se va desfãºura ast-
fel: - proba scrisã în data de
19.06.2017, ora 10.00; - proba
interviu în data de 21.06.2017,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echiva-
lentã în ºtiinþe economice; -cu-
noºtinþe de operare pe calcu-
lator cel puþin de nivel mediu;
-deschidere, transparenþã ºi
abilitate comunicare; -vechi-
me în specialitatea studiilor ne-
cesare exercitãrii funcþiei pu-
blice -nu este cazul. Candida-
þii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen
de 20 de zile de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Brãdeºti. Relaþii suplimen-
tare la sediul: Primãria Brã-
deºti, persoanã de contact, te-
lefon/fax: 0251.444.206, e-mail:
bradesti@cjdolj.

Anunþul tãu!
Boceanu Ion anunþã publicul in-

teresat asupra luãrii deciziei etapei
de lncadrare de cãtre Agenþia Pen-
tru Protecþia Mediului DOLJ, In ca-
drul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul Con-
struire imobil pentru adãpostire per-
soane vârstnice P+1+M propus a fi
amplasat în Mun. Craiova, strada
Impãratul Traian, nr. 58A, judeþul
DOLJ: proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi
nu se supune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþia Pentru Pro-
tecþia Mediului DOLJ, strada Petru
Rareº, nr. l, judeþul Dolj, In zilele de
luni -  joi, între  orele 800 - 1630 ºi vineri
între orele 800 - 1400, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul  inte-
resat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

SC LUCIANA SRL reprezenta-
tã de  Cîrstov Constantin anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul: “Extindere ºi
Schimbare de destinaþie corp C1-
P + 2 din Spaþiu de Producþie ºi Bi-
rouri, corp C2 - P Atelier Utilaj Spã-
lat ambalare ºi depozit ºi corp C3 -
P - Spaþiu Centralã Termicã în Pen-
siune cu Salã Evenimente ºi Maga-
zin Alimentar - Intrare în Legalitate -
Craiova, str. Brestei nr. 586" care
este amplasat în Craiova, str. Bres-
tei nr. 586. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1 ºi la sediul SC LUCIANA -Craiova,
str. Brestei nr. 586, în zilele de L-V,
între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.
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Primãria orºului Dãbuleni
intenþioneazã sã achiziþio-
neze un imobil pe teritoriul
administrativ al localitãþii
cu destinaþie socialã - cen-
tru comunitar integrat
(medico - social).
Persoanele fizice sau juri-

dice pot transmite propu-
nerile la registratura primã-
riei din str. Unirii, nr. 15
pânã la data de 26.05.2017.

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 ca-
mere decomandate
Craiova toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.
Craiova - vând aparta-
ment 4 camere parter,
zonã ultracentralã, ex-
clus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.
Telefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toa-
te utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2
camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã cartier Ca-
targiu, str. Tîrnava nr.
21. Relaþii la telefon:
0756/420.895.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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;

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Teren 3060 mp, Câr-
cea, str. Aeroportului,
deschidere 30 m la
asfalt, curent, apã, ca-
dastru. Telefon: 0767/
263.391.
Vând 5000 mp la Gara
Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort. Telefon: 0752/
641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF- 2,6 nou- nefolo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
VIN roºu de buturugã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
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 cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând þuicã, podea Da-
cia faþã nouã. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
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Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumu-
latori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric
- 100 lei, bicicletã co-
pii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spã-
lat Alba-Lux - 100 lei, ex-
presor cafea – 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, 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 te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. 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.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
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 maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
MATRIMONIALE
Pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþii doresc
doamnã pentru priete-
nie cãsãtorie peste 50
ani. Telefon: 0732/128.
320; 0351/181.202.

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

PIERDERI
RIZAN GIGI I.I. declarã
pierdut certificat con-
statator emis de ORC
Dolj L 359/2004. Se
declarã nul.

DECLAR pierdute ºi
nule urmãtoarele do-
cumente: legitimaþie
de student, legitimaþie
de transport ºi legiti-
maþie de cãmin, elibe-
rate pe numele Voicu
Laura Cristina, de Fa-
cultatea de Medicinã
Dentarã Craiova.

DECESE
Cu adâncã durere în
suflet Bãlã Theodora
împreunã cu fiica Mi-
haela ºi nepotul Clau-
diu anunþã trecerea în
nefiinþã a iubitului lor
soþ, tatã ºi bunic, BÃLÃ
CONSTANTIN. Înmor-
mântarea va avea loc
azi, 17.05.2017 la ci-
mitirul Ungureni. Cor-
pul neânsufleþit este
depus la Biserica Sf,
Gheorghe Nou. Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
CONDOLEANÞE
Colegele din cadrul
Serviciului de Imagine
al Consiliului Judeþean
Dolj sunt alãturi de Mi-
haela Bãlã la greaua
durere pricinuitã de
decesul tatãlui. Since-
re condoleanþe!

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Jucãtorul elveþian de tenis Ro-
ger Federer, în vârstã de 35 de ani,
a anunþat, prin intermediul site-ului
sãu oficial, cã nu va participa la
ediþia din acest an a turneului de la
Roland Garros deoarece doreºte sã
se concentreze pe sezonul de iar-
bã ºi cel pe hard. Cu trei turnee
câºtigate în 2017, Aus-
tralian Open, Indian
Wells ºi Miami, Fede-
rer nu a participat la
niciun turneu în sezo-
nul de zgurã. Acum a
fãcut public ºi motivul
pentru care nu va par-
ticipa nici la turneul de
Mare ªlem de la Roland
Garros: vrea sã se con-
centreze, sã fie cât mai
pregãtit, pentru turne-
ele pe iarbã ºi cele de
pe hard. „Regretabil,
am decis sã nu particip
la Roland Garros. Am
lucrat din greu, atât pe
teren, cât ºi în afara lui
în ultima lunã, dar, pen-
tru a încerca sã rãmân
în circuit cât mai mulþi
ani, am simþit cã cel
mai bine este sã sar pes-

Echipa de handbal a Bãniei va întâlni CSM Bistriþa
în Final Four-ul de la Ploieºti, având ºanse mari

sã ajungã în cupele europene

Turneul Final Four al Cupei
României la handbal feminin, pro-
gramat vineri ºi sâmbãtã, la Plo-
ieºti, va debuta cu semifinalele
SCM Craiova – CSM Bistriþa ºi
CSM Bucureºti – Unirea Slobozia,
conform tragerii la sorþi care a
avut loc ieri la sediul Federaþiei
Române de Handbal. Dincolo de
trofeul pus în joc, miza acestui
turneu va fi câºtigarea unui loc în
viitoarea ediþie a Cupei EHF. În
partida CSM Bucureºti – Unirea
Slobozia nu se pune problema câº-
tigãtoarei, iar campioana ºi-a asi-
gurat deja prezenþa în Liga Cam-
pionilor, biletul respectiv va fi ob-
þinut în urma jocului dintre Craio-
va ºi Bistriþa. Finalista va evolua
în cupele europene, alãturi de CSM
Bucureºti, Dunãrea Brãila ºi HC
Zalãu, care au obþinut acest drept
prin locurile obþinute pe podium la
finalul Ligii Naþionale. CSM Bucu-
reºti a fost ultima echipã calificatã
în turneul Final 4 de la Ploieºti,
dupã ce a învins, luni seara, HCM
Rm. Vâlcea cu 37-21. Campioana
României a câºtigat ºi ultimul tro-
feul în Cupa României. Tragerea
la sorþi putea fi ºi mai blândã pen-
tru SCM Craiova, dacã ar fi întâl-
nit-o pe Unirea Slobozia, echipã

care a retrogradat din Liga Naþio-
nalã, dar ºi mult mai dificilã, dacã
oltencele ar fi jucat cu CSM Bu-
cureºti. Meciul SCM Craiova –
CSM Bistriþa se va desfãºura vi-
neri, de la ora 19, la Ploieºti, în
Sala “Olimpia”, iar finala mare va
avea loc a doua zi, de la ora 18, în
direct la Digisport 1.

Burcea: “Scopul este
sã jucãm finala ºi acolo
sã  încercãm surpriza”

Antrenorul Bogdan Burcea nu
se va putea baza în Final Four pe
Carmen Ilie ªelaru, accidentatã.
Tehnicianul a prefaþat meciul din
semifinale cu Bistriþa ºi probabila
finalã cu CSM Bucureºti: “Cupa
României a fost de la început un
obiectiv pentru noi ºi ne aflãm
meritat în Final Four, dupã ce am
avut meciuri dificile în optimi ºi în
sferturi, cu ocupanta locului 3, HC
Zalãu, ºi cu cea a locului 2, Dunã-
rea Brãila. Bistriþa este undeva la
mijloc între CSM Bucureºti ºi Slo-
bozia, dar este o tragere la sorþi
accesibilã, chiar dacã ne aºteptãm
la un meci dificil. Scopul nostru
este sã jucãm finala ºi sã ne califi-
cãm în cupele europene. În cam-
pionat ne-am împãrþit victoriile cu

Bistriþa, dar sperãm sã repetãm
succesul din retur, când le-am în-
vins la scor la ele acasã. Dacã vom
ajunge în finalã încercãm sã pro-
ducem surpriza, chiar dacã ºtim
ce valoare are echipa campioanã.
S-au mai întâmplat însã surprize
ºi poate se vor mai întâmpla”.

Bogdan Burcea a vorbit ºi de-
spre situaþia lotului pentru sezonul
viitor, în condiþiile în care tuturor
jucãtoarelor le expirã contractele,
iar pânã la aprobarea bugetului pen-
tru Clubul Sportiv Municipal nu se
ºtie ce fonduri vor fi disponibile

pentru stagiunea urmãtoare. “Am
realizat cea mai bunã performanþã
a echipei feminine, locul 4 în Liga
Naþionalã, dar am fost dezamãgiþi,
fiindcã puteam termina pe locul 2,
însã ne-au costat anumiþi paºi gre-
ºiþi din tur, când am suferit la ca-
pitolul omogenitate. Trebuie sã ne
grãbim cu transferurile, fiindcã
jucãtoarele importante deja ºi-au
gãsit echipe. Sportivele de la noi
care au confirmat au avut oferte
superioare celor pe care le putem
oferi noi, dar ele s-au simþit res-
pectate la Craiova ºi vor sã conti-

nue, am promisiunea lor în acest
sens. Vor pleca Laurisa Landre,
care se întoarce în Franþa ºi a
anunþat din februarie acest lucru,
portarul Mirela Paºca, la Zalãu,
precum ºi Yaroslava Burlacenko.
Negociem cu jucãtoare din strãi-
nãtate pentru postul de pivot, care
este unul descoperit la noi. Eu îmi
doresc sã mai aducem handbaliste
oltence, deoarece þin foarte mult
la acest lucru. În acest sens, va
veni un pivot din Craiova, Teodo-
ra Popescu, de la CSM Bucureºti”
a spus antrenorul SCM Craiova.

Echipa de volei a CraioveiEchipa de volei a CraioveiEchipa de volei a CraioveiEchipa de volei a CraioveiEchipa de volei a Craiovei
îºi pierde ridicãtorulîºi pierde ridicãtorulîºi pierde ridicãtorulîºi pierde ridicãtorulîºi pierde ridicãtorul

Campion cu echipa de volei
SCMU Craiova anul trecut ºi vi-
cecampion în acest sezon, cel
mai bun ridicãtor al României,
Cristi Bartha, ºi-a anunþat pleca-
rea din Bãnie, dupã doi ani în care
a avut evoluþii foarte apreciate în
tricoul alb-albastru. „Mulþumesc
Pascu, Licã, Mitru ºi clubului
SCM Craiova pentru cei 2 ani fru-
moºi petrecuþi la Craiova ºi in
care am cunoscut oameni deo-
sebiþi ºi de cuvânt. 1 medalie de

aur, 1 medialie de argint si o par-
ticipare frumoasã în Champions
League (la un set de calificare mai
departe), sã nu uit ºi suporterii
minunaþi care au fost alãturi de
noi. Familia mea s-a simþit ca
ºi acasã la Craiova. Vã mulþumesc
mult! Ne revedem în curând ca
adversari, din pacãte”, a scris
voleibalsitul pe o reþea de socia-
lizare. Cristi Bartha a sosit în
Bãnie de la Arcada Galaþi, la în-
ceputul sezonului 2015-2016.

Roger Federer nu participã
la Roland Garros

te sezonul de zgurã ºi sã mã pre-
gãtesc pentru sezoanele de iarbã
ºi hard. Startul anului a fost ma-
gic, dar trebuie sã recunosc cã
programul va fi cheia longevitãþii
mele pe viitor. De aceea, eu ºi echi-
pa mea am ajuns la concluzia cã,
dacã aº fi jucat un singur turneu

pe zgurã nu ar fi fost cel mai bine
pentru tenisul meu ºi pentru pre-
gãtirea mea fizicã pentru restul
sezonului. Îmi vor lipsi fanii fran-
cezi, care m-au încurajat mereu,
dar aºtept sã-i vãd la Roland Gar-
ros anul viitor” a fost mesajul postat
de Federer pe site-ul oficial.
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ACS Poli Timiºoara – Astra Giurgiu (în tur 1-4)
– astãzi,  ora 20.30

FC Voluntari – Universitatea Craiova (în tur 1-0)
– mâine, ora 20.30

Cupa României, seminale, manºa a doua

1. Viitorul 10 5 3 2 12-8 44
2. FCSB 10 6 2 2 15-7 44
3. Dinamo 10 5 4 1 15-8 40
4. CFR Cluj 10 3 2 5 8-14 33
5. Craiova 10 2 3 5 8-14 31
6. Astra 10 1 2 7 10-17 27

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a X-a
Gaz Metan – FC Voluntari 4-1

Au marcat: Eric 52, 61, Buziuc 55, 83 / Buzean 68 - aut.
ACS Poli – CSMP Iaºi 1-1

Au marcat: Fucek 48 / Bole 42.
ASA – FC Botoºani 0-2

Au marcat: M. Roman 27, 38.
Pandurii – Chiajna 3-2

Au marcat: Batin 65, 90, Hamed 75 / Herea 6, V. Munteanu 89.

7. CSMP Iaºi 10 5 5 0 12-3 35
8. Gaz Metan 10 3 5 2 12-8 34
9. Botoºani 10 3 5 2 12-7 30
10. Voluntari 10 4 3 3 13-14 30
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
13. Pandurii 10 2 4 4 9-16 20
14. ASA 10 1 4 5 3-11 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-off – ultima etapã
FCSB – „U” Craiova 3-0

Au marcat:  Alibec 18,  42,  Jakol is  44.
Dinamo – Astra 1-1

Au marcat:  Nemec 41 /  Ioniþã 32.
Viitorul – CFR Cluj 1-0

A marcat: Iancu 65 – pen.

În pauza competiþionalã a echi-
pelor de salã municipale, în Sala
Polivalentã spectacolul va fi asigu-
rat pe 2 iunie de celebra trupã de
baschet-spectacol Harlem Globe-
trotters, care va susþine un turneu
în România, cu meciuri la Cluj,
Oradea, Bucureºti ºi Craiova. În
Bãnie ºi la Oradea, americanii vor
fi prezenþi în premierã pentru a oferi
publicului un spectacol grandios.
Biletele costã 120 de lei, copiii pânã
în 7 ani vor intra gratis, iar cei pânã
în 16 ani vor plãti 50 de lei pentru
a-I vedea pe spectaculoºtii sportivi
de peste Ocean. Show-ul propriu-
zis se va desfãºura pe durata a 2
ore, de la 19 la 21, dar antrenamen-
tul va începe mai devreme, de la
17.30, iar spectatorii vor fi impli-
caþi ºi ei cu siguranþã în momentele
de magie cu mingea mare, oferite
de cei de la Harlem.

Spectacolul a fost prefaþat de
managerul echipei SCMU Craiova
ºi team-managerul echipei naþiona-
le, Marius Toma: “Suntem mândri
cã ne viziteazã cea mai importantã
ºi mai cunoscutã trupã de exhibi-
tion-baschet, este o propagandã
uriaºã fãcutã acestui sport ºi o oca-
zie unicã de a vedea un spectacol
deosebit. Craiova a devenit un pol

Universitatea Craiova a solicitat peste 2.000 de bilete
la returul semifinalei Cupei României, cu FC Voluntari,

dar gazdele le-au pus la dispoziþie doar 230,
în sectorul rezervat oaspeþilor

Galeria Universitãþii Craiova a
fost în protest preþ de douã me-
ciuri, lipsind de la partidele favori-
þilor cu Viitorul ºi FCSB, dar a
anunþat cã va reveni pe stadion, la
Chiajna, cu ocazia returului semi-
finalei Cupei României, cu FC Vo-
luntari. Cererea de bilete din par-
tea oltenilor este una deosebitã, cir-
ca 2.000 de fani dorind sã vadã
disputa care îi poate aduce într-o
finalã de Cupa României dupã 17
ani. În acest sens, clubul din Bãnie
le-a solicitat celor de la FC Volun-
tari un numãr de 2.000 de tichete,
însã gazdele s-au prevalat de re-
gulamentul care prevede cã doar
5% din locurile arenei sunt rezer-
vate oaspeþilor, iar capacitatea are-
nei „Concordia” este de 4.500 de
locuri. Astfel, doar 230 de bilete
au fost trimise grupãrii din Bãnie,
acestea urmând a se gãsi de astãzi
la vânzare, la magazinul mobil al
clubului, de lângã „Mercur”, la pre-
þul de 5 lei. Foarte probabil, fanii
Craiovei s-au mobilizat sã îºi cum-
pere tichete în alte sectoare ale are-

nei din Chiajna, însã clubul din
Voluntari a anunþat cã tot stocul a
fost epuizat. În prima manºã, Vo-
luntariul s-a impus la Severin cu
1-0, prin golul marcat în ultimul
minut, din penalty, de Marinescu.

Gruparea din Voluntari nu poate
organiza partida pe teren propriu,
deoarece acesta nu posedã instala-
þie de nocturnã, iar oficialii ilfoveni
au precizat cã nu au mai ales sã joa-
ce în ªtefan cel Mare din supersti-
þie, deoarece nu au avut un parcurs
bun acolo. Asta în ciuda faptului cã
la acest meci Claudiu Niculescu ar
fi beneficiat de suport din partea
fanilor dinamoviºti. Voluntariul a
mai jucat ºi la Ploieºti în campio-
nat, partida cu FCSB, dar s-a re-
nunþat ºi la aceastã variantã, deoa-
rece spectatorii prahoveni au arun-
cat o petardã pe terenul de joc, în
urma cãreia clubul din Ilfov a avut
de achitat o amendã consistentã.

Fanii ªtiinþei au avut parte în
sezonul recent încheiat de foarte
puþine meciuri în Bãnie, fiind ne-
voiþi sã facã naveta pânã la Seve-

rin sau Piteºti pentru a-ºi susþine
favoriþii în partidele considerate pe
teren propriu. La douã dintre der-
by-urile din deplasare în campio-
nat, cu FCSB, în turul sezonului
regulat, ºi cu Dinamo, în play-off,
au fost peste 2.000 de suporteri ai
ªtiinþei pe Arena Naþionalã.

“Harlem Globetrotters”
fac show în Polivalentã

Celebra trupã de exhibition baschet are spectacol
pe 2 iunie la Craiova, biletele costând 120 de lei

important în baschetul româ-
nesc, sunt peste 700 de copii
legitimaþi la cluburile din Bãnie
ºi pentru ei va fi cu siguranþã
ceva special. Fondatã în 1926
la Chicago, apoi mutatã în Har-
lem, celebrul cartier new-yor-
kez, trupa conþine 30 de spor-
tivi, împãrþiþi în douã echipe,
inclusiv 3 fete. Sunt foºti ju-
cãtori din campionatul univer-
sitar de baschet, sportivi cu
abilitãþi speciale. Este un alt gen
de baschet, este mai mult un
spectacol, nu se þine cont de
tacticã sau de scor, vin inclu-
siv cu arbitri, care se implicã
ºi ei în acest show. La Craio-
va, jucãtorii americani au fã-
cut spectacol ºi au fost foarte
apreciaþi, aºa cã mã aºtept sã
savureze show-ul celor de la Har-
lem Globetrotters”. În privinþa echi-
pei locale de baschet, Toma a dez-
vãluit cã în urmãtoarea sãptãmânã

se vor lua deciziile importante lega-
te de buget, de componenþa lotului
ºi antrenorul cu care va fi abordatã
stagiunea viitoare.
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