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- Popescu, de când e în politicã,
munceºte foarte mult: cu dreapta
semneazã ºi cu stânga încaseazã.

Îngheþul a afectat
aproape 600 de hectare
agricole în Dolj

Într-un Raport de sintezã pri-
vind evaluarea pagubelor produse
în intervalul 22-24 aprilie 2017 de
fenomenele meteorologie pericu-
loase – temperaturi extreme ºi în-
gheþ –, la nivelul judeþului Dolj s-a
constatat cã suprafaþa culturilor
afectate este de 594,578 ha. Valoa-
rea pagubelor estimate urcã la
372.888 lei, iar numãrul localitãþi-
lor lovite de îngheþ este de 11. Cuan-
tumul valoric a fost analizat cu aju-
torul Staþiunii de Cercetare-Dez-
voltare pentru Cultura Plantelor
pe Nisipuri Dãbuleni, unitate afla-
tã în subordinea Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheor-
ghe Ionescu-ªiºeºti”.

Turneul internaþional
Stradivarius îl readuce
la Craiova pe violonistul
Alexandru Tomescu

culturã / 9

Industria
construcþiilor,
verificatã
de inspectorii
de muncã

actualitate / 5Incidentul armat
din Palilula cu trei
morþi ºi doi rãniþi:
caz închis!

Ancheta în dosarul crimelor
din decembrie 2016, de la Pali-
lula, când doi localnici ºi-au
pierdut viaþa ºi alþi doi au fost
rãniþi grav, împuºcaþi de Dra-
goº Furtunã, de 28 de ani, din
Timiºoara, care ºi-a tras ºi el un
glonþ în cap, s-a încheiat. Pro-
curorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj a
dispus clasarea cauzei cu privi-
re la infracþiunile de omor cali-
ficat, tentativã la omor calificat
ºi nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor, ca urmare
a decesului autorului.
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La o zi dupã ce ºi-a înregistrat,

în mod oficial, candidatura la func-
þia de primar al Craiovei, Mihail
Genoiu ºi-a depus, ieri, ºi demisia
din toate funcþiile pe care le deþine
– cea de viceprimar ºi primar inte-
rimar al Craiovei. De asemenea,
Mihail Genoiu a renunþat ºi la man-
datul de consilier municipal.
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Liviu Dragnea: Deocamdatã
nu se pune problema remanierii.
Dacã se va pune, se va întâmpla

Liderul PSD Liviu Dragnea a pre-
cizat, ieri, cã deocamdatã nu se pune
problema unei remanieri, el menþio-
nând cã dacã se va pune aceastã pro-
blemã, atunci se va face ºi remanie-
rea. „Nu pot sã am conflict cu premie-
rul pe tema remanierii. Dacã se va
pune problema – deocamdatã nu se
pune – se va pune problema ºi se va
întâmpla”, a spus Dragnea. „Am zis
cã în aceastã sãptãmânã o sã avem o
întâlnire în trei, domnul Tãriceanu
cu domnul Grindeanu ºi cu mine, sã
discutãm despre modul în care func-
þioneazã Guvernul, modul în care func-
þioneazã unele ministere ºi o primã
analizã a activitãþii fiecãrui ministru.
Asta nu înseamnã cã se va termina
neapãrat cu propuneri de remanie-
re”, a adãugat Dragnea. El a arãtat
cã aceastã întâlnire va avea loc în a
doua parte a sãptãmânii.

Parlamentul se va reuni mâine
pentru a valida numirile la BNR,
AEP ºi ASF

Parlamentul se va reuni mâine, la
ora 12:00, în ºedinþã comunã pentru
a decide cu privire la numirile pe lo-
curile vacante în funcþiile de condu-
cere la AEP, BNR ºi ASF, a declarat,
ieri, secretarul PSD al Camerei De-
putaþilor Ioana Bran, la finalul ºedin-
þei Birourilor permanente ale Legis-
lativului. Aceasta a adãugat cã în pri-
vinþa numirilor pentru Comitetul de
reglementare al ANRE este aºteptat
un raport comun suplimentar al co-
misiilor de politicã economicã, în
contextul în care Gabriela Moroia-
nu a depus o contestaþie. Comisiile
reunite de buget l-au avizat favora-
bil, sãptãmâna trecutã, pe deputatul
PNL Eugen Nicolãescu pentru func-
þia de viceguvernator al BNR, rãma-
sã vacantã în urma demisiei libera-
lul Bogdan Olteanu. Prim-vicepre-
ºedintele Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã, Cornel Coca Con-
stantinescu, a primit avizat favora-
bil din partea comisiilor parlamen-
tare reunite de specialitate ale Ca-
merei Deputaþilor ºi Senatului pen-
tru funcþia de vicepreºedinte al ASF.
Comisiile juridice reunite au validat
dosarele celor doi candidaþi propuºi
pentru funcþia de preºedinte al Au-
toritãþii Electorale Permanente, Da-
niel Barbu, propus de ALDE ºi Ma-
ria Krause, propusã de USR, plenul
urmând sã aleagã între cei doi.
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Comisia juridicã ºi cea de sãnãtate
au adoptat, ieri, OUG 79 privind ma-
nagerii de spitale, deºi aceasta a fost
respinsã de Senat, membrii de partid
putând fi manageri de spitale, dacã nu
au funcþii de conducere în formaþiu-
nile politice, a declarat, deputatul PSD
Florin Buicu. „OUG 79 a venit de la
Senat cu raport de respingere. În urma
multiplelor dezbateri pe care le-am avut
la Camera Deputaþilor OUG a primit
un raport de adoptare cu amendamen-
te. (…) Nu va putea fi manager de
spital cineva care ocupã funcþii de
conducere în partidele politice”, a de-
clarat preºedintele Comisiei de sãnã-
tate, deputatul PSD Florin Buicu.

Textul OUG 79, emisã de fostul
ministru al Sãnãtãþii Vlad Voiculescu, prevedea
cã nu poate fi manager de spital persoana care
deþine calitatea de membru în organele de con-
ducere, administrare ºi control ale unui partid
politic. „Acest text era neconstituþional pentru
cã unul din organismele de conducere ale parti-
delor este adunarea generalã a membrilor, iar
Constituþia prevede dreptul oricãrei persoane de
a face politicã, de a fi membru de partid. În
Legea 95, nu va putea fi director de spital o
persoanã care va ocupa o funcþie de conduce-
re în partid. Membru simplu poate fi, (…) e dat
de Constituþie nu de legea 95. Nu este vorba
despre o repolitizare ºi pânã acum putea fi mem-
bru de partid conform Constituþiei. Prevederea
din textul OUG 79 datã de Guvernul Cioloº era

Sebastian Oprescu, preºedintele Sindicatu-
lui Naþional al Funcþionarilor Publici, anunþã
cã de miercuri angajaþii din administraþia pu-
blicã vor înceta lucrul, oamenii fiind nemulþu-
miþi cã în legea salarizãrii unitare nu a fost in-
trodusã o grilã pentru funcþionarii din acest
domeniu. La protest vor participa peste 120.000
de oameni.

Comisia Europeanã recoman-
dã României sã adopte legislaþia
care egalizeazã vârstele de pen-
sionare între femei ºi bãrbaþi, sã
consulte partenerii sociali înainte
de a stabili salariul minim ºi sã
îºi îmbunãtãþeascã sistemul de
colectare a taxelor, potrivit unui
document publicat luni de insti-
tuþie.

Executivul european recoman-
dã României sã îºi îmbunãtãþeas-
cã politicile pentru a-i viza pe oa-
menii care sunt în afara pieþei
muncii ºi sã adopte legislaþia care
egalizeazã vârstele de pensiona-
re pentru femei ºi bãrbaþi. Legea
egalizãrii vârstei de pensionare a
femeilor ºi bãrbaþilor a fost pro-
pusã parlamentului în 2013 ºi a
fost adoptatã, pânã în prezent,
doar de Senat.

În 2017, România trebuie sã
asigure ºi acordul cu recoman-
dãrile Consiliului în vederea co-
rectãrii deviaþiei semnificative de
la parcursul de ajustare cãtre un
obiectiv bugetar pe termen me-
diu. Concret, România trebuie sã
ajungã la un deficit bugetar struc-
tural de cel mult 1% din PIB în

Membr i i  de  par t id  pot  f i  manager i  de  sp i ta leMembr i i  de  par t id  pot  f i  manager i  de  sp i ta leMembr i i  de  par t id  pot  f i  manager i  de  sp i ta leMembr i i  de  par t id  pot  f i  manager i  de  sp i ta leMembr i i  de  par t id  pot  f i  manager i  de  sp i ta le
Comisiile din Camera Deputaþilor rãstoarnã decizia Senatului, care a dat vot negativ ordonanþei

de fapt neconstituþionalã”, a susþinut Buicu.
În forma adoptatã de comisiile reunite, auto-

ritatea localã la propunerea spitalului va aproba
criterii specifice pentru fiecare dintre spitale.
„Avem douã categorii de spitale, spitale care þin
de autoritatea localã ºi care þin de Ministerul
Sãnãtãþii. Ministerul Sãnãtãþii stabileºte proce-
dura de organizare a concursului, iar la nivelul
autoritãþii locale, autoritatea localã la propune-
rea spitalului va aproba criterii specifice pentru
fiecare dintre spitale. Adicã, Ministerul Sãnãtã-
þii dã caracterul medical al funcþiilor de ºef de
secþie, pe când autoritatea localã în calitate de
proprietar al spitalului are dreptul sã introducã
aceste criterii specifice”, spus Buicu.

OUG 79, în forma actualã, prevede cã în

urma concursului conþinutul planu-
lui de management pe care un candi-
dat îl are la concurs va deveni anexã
la contractul de muncã. „ (…) Va
putea fi rãspunzãtor chiar ºi în in-
stanþã”, în baza anexei la contractul
de muncã, a adãugat Buicu. Cât pri-
veºte angajarea rudelor ºi a afinilor
în spitale, Buicu a afirmat cã legisla-
þia generalã stabileºte incompatibili-
tãþile, susþinând cã introducerea în
Legea 95 a unor condiþii suplimenta-
re era „o suprareglementare”.

„Rãmân valabile toate prevederile
privind incompatibilitãþile din legisla-
þia generalã. În OUG exista o supra-
regelementare, de exemplu, dacã ci-
neva avea achiziþionate de pe bursã

acþiuni la o fabricã de medicamente din Româ-
nia, el nu mai putea sã ocupe nici un fel de
funcþie într-un spital, deºi el a cumpãrat de pe
bursã acþiunile, nu este un acþionar majoritar ºi
nu are niºte beneficii suplimentare din partea
acelei societãþi”, a spus Buicu.

Deputatul PSD a afirmat cã au fost pãstrate
prevederi din textul OUG 79 care dãdeau ca-
racterul de urgenþã al ordonanþei. „Este vorba
despre încheierea contractelor, anul trecut, cu
spitalele care erau acreditate, dacã nu apãrea
textul OUG riscam ca aceste spitale sã nu poa-
tã încheia contracte cu casele de asigurãri. Aces-
ta a fost singurul motiv de urgenþã pentru OUG
respectivã”, a spus Florin Buicu. Camera De-
putaþilor este for decizional.

Comisia Europeanã recomandã României sã adopte legislaþia care egalizeazã
vârstele de pensionare ºi sã îºi corecteze deficitul bugetar structural

2017 ºi de 0,5% din PIB în 2018,
în condiþiile în care deficitul
structural actual este estimat la
peste 2%.

Pentru 2018, Comisia Euro-
peanã (CE) recomandã României
sã continue politica fiscalã în li-
nie cu cerinþele ramurii preventi-
ve a Pactului de Stabilitate ºi
Creºtere, care se traduce printr-
un efort fiscal substanþial în
2018. România trebuie sã asigu-
re aplicarea integralã a cadrului
de reglementare fiscal. De ase-
menea, trebuie sã îºi îmbunãtã-
þeascã sistemul de colectare a
taxelor ºi sã combatã munca ne-
declaratã inclusiv prin asigurarea
utilizãrii sistematice a controale-
lor integrate.

De asemenea, CE sugereazã
României sã consulte partenerii
sociali înainte de a stabili un me-
canism transparent pentru acor-
darea salariului minim. Totoda-
tã, România ar trebui sã îmbu-
nãtãþeascã accesul la educaþia de
calitate, în special pentru popu-
laþia de etnie romã ºi pentru co-
piii din zona ruralã. În sistemul
de sãnãtate, CE recomandã tre-

cerea la îngrijirea în ambulatoriu
ºi „reducerea plãþilor informale”.

Mai mult, CE recomandã ad-
optarea legislaþiei care sã asigu-
re serviciul civil profesional ºi in-

dependent, în care sã se aplice
criterii obiective. România ar tre-
bui sã asigure implementarea sus-
tenabilã ºi la timp a strategiei na-
þionale de achiziþii publice.

Sindicaliºtii din Administraþia Publicã anunþã cã de miercuri vor începe protestele
Sindicaliºtii susþin cã sãptãmâna urmãtoare,

în funcþie de forma în care legea va intra în
dezbatere în Camera Deputaþilor, care este for
decizional, va fi organizat un miting. “Actuala
forþã politicã coordonatoare sfideazã Constitu-
þia României, exclude din legea salarizãrii cate-
goria administraþiei publice locale, sfideazã le-
gea privind statutul funcþionarilor publici, care

prevede cã salarizarea se face prin lege, nu prin
decizii ale Consiliului Local sau Judeþean. Cu
toate cã am încercat sã corectãm aceste dera-
paje, mesajul nostru e cã fãrã proteste nu se
poate corecta aceastã lege. Suntem nemulþu-
miþi de faptul cã nu a fost introdusã o grilã de
salarizare pentru funcþionarii din administraþia
publicã”, a declarat Sebastian Oprescu.
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MIRCEA CANÞÃR

Sãrbãtoarea Bujorului de la Pleniþa
a ajuns anul acesta la a 47-a ediþie, fi-
ind consideratã una de referinþã în ca-
lendarul evenimentelor câmpeneºti,
organizate la nivelul Doljului. Cu apro-
ximaþie au participat peste 10.000 de
persoane, dublul populaþiei localitãþii,
dar parcã afluenþa vizitatorilor – în re-
latarea ziariºtilor noºtri prezenþi la
faþa locului – a depãºit-o pe cea de anul
trecut. Lume multã – tentatã de reve-
derea naturii în plinã explozie vegeta-
lã –, spre a se aduce un omagiu natu-
rii, pregãtiri prealabile consistente, dar
peste toate, starea de bunã întreþine-
re a unei rezervaþii naturale de circa
50 de hectare – arie protejatã, de tip

botanic – în pãdurea Pleniþa, inundatã
de bujorul de pãdure – peonia peregri-
na –, cu care localnicii se mândresc.
Fiindcã prin aceastã sãrbãtoare nume-
le localitãþii reverbereazã la nivelul
þãrii. Nu despre buna organizare a eve-
nimentului tradiþional, menþionat, me-
ritã discutat, deºi bãtaia de cap a fost
„infernalã”, ci despre excepþionala con-
servare a acestui perimetru de interes
naþional. ªi ajungând aici se cuvine sa-
lutatã strãdania primarului Puiu Cala-
feteanu în a ocroti acest sanctuar ver-
de. ªi uºor nu este deloc, dar primarul
Puiu Calafeteanu evitã, nu ºtim dacã
din modestie sau aºa îi este firea, sã-ºi
etaleze meritele. A devenit, fãrã sã re-

alizeze, o conºtiinþã civicã, de invidiat.
Pentru el, ca fost militar de carierã,
„pãdurea bujorului” este ceva aidoma
unui „obiectiv” care trebuie apãrat. Cu
orice efort. Împrejmuitã cu gard me-
talic, cu vizibile tãbliþe de avertizare,
aria protejatã rãmâne una bine con-
servatã. Sã admitem ºi interesul sus-
þinut al comisarilor Gãrzii de Mediu
Dolj, dar „poiana de bujori” de la Ple-
niþa este luatã cu asalt nu odatã pe an,
ea este „atrãgãtoare” ºi în restul anu-
lui, când crescãtorii de animale, ºi nu
numai, rãmân tentaþi de abundenta
masã vegetativã. O datã pe an numele
lui Puiu Calafeteanu este citat sistema-
tic, în comentariile de presã de la faþa

locului. Dupã aceea, aºa cum se întâm-
plã, este uitat. ªi primarul din Pleniþa
rãmâne sã vegheze pânã la ediþia ur-
mãtoare la protejarea acestui unicat al
naturii, prin pãrþile locului, care este
bujorul de pãdure. Pentru cum a orga-
nizat anul acesta evenimentul meritã
felicitat. Sã mai adãugãm doar un de-
taliu: în folclorul românesc, bujorul
este asociat cu dorul, cu frumuseþea
sau cu dragostea, fiind întâlnit nu doar
în poveºti, ci ºi în motive naþionale ale
portului popular. În urmã cu doi ani un
cadru universitar de la Facultatea de
Horticulturã din Bucureºti propunea
proclamarea oficialã a acestei plante ca
floare naþionalã a þãrii.

Mihail Genoiu a precizat cã ges-
tul de a-ºi depune demisia din toa-
te funcþiile deþinute a fost discuta-
tã la partid, fãcând parte dintr-o
strategie de campanie pe care o
practicã PSD Dolj. „Sunt candi-
datul Partidului Social Democrat la
alegerile locale parþiale din data de
11 iunie, pentru desemnarea pri-
marului, iar decizia de a demisiona
face parte din strategia pe care am
stabilit-o, la nivelul organizaþiei ju-
deþene Dolj a PSD, strategie prin
care am urmãrit sã desfãºurãm o

Mihail Genoiu a demisionat
din toate funcþiile deþinute
La o zi dupã ce ºi-a înregistrat, în mod

oficial, candidatura la funcþia de primar
al Craiovei, Mihail Genoiu ºi-a depus,
ieri, ºi demisia din toate funcþiile pe care

le deþine – cea de viceprimar ºi primar
interimar al Craiovei. De asemenea, Mi-
hail Genoiu a renunþat ºi la mandatul de
consilier municipal.

campanie electoralã corectã ºi
onestã în relaþia cu cetãþenii Cra-
iovei. Am avut în permanenþã con-
vingerea cã, în calitate de vicepri-
mar ºi de primar interimar, trebuie
sã-mi dedic integral timpul ºi efor-
turile activitãþii administrative.
Tocmai de aceea, în acest mo-
ment, în care ne mai despart câ-
teva zile de începutul campaniei,
am înþeles sã demisionez din toa-
te funcþiile ºi calitãþile deþinute în
cadrul autoritãþii publice locale”,
a declarat Mihail Genoiu.

Genoiu le cere demisia din
funcþii ºi contracandidaþilor sãi

Acesta a precizat cã a luat
aceastã decizie de a demisiona pen-
tru a se putea implica în acþiunile
electorale din cele douã sãptãmâni
de campanie, care vor lua startul
pe data de 27 mai. „În egalã mã-
surã, nu am dorit sã las loc nici
unei interpretãri conform cãreia aº
beneficia, în campania pentru ale-
gerile din 11 iunie, de un avantaj
electoral conferit de funcþiile pe
care le deþineam, în raport cu cei-
lalþi competitori”, a precizat Geno-
iu, care a solicitat public contra-
candidaþilor sãi sã demisioneze ºi

ei din funcþiile pe care le deþin la
aceastã orã. Candidatul PSD i-a
vizat, nominalizându-i, pe Adrian
Claudiu Prisnel (candidat USR) ºi
Mario Ovidiu Oprea (candidat
PNL) – care sunt parlamentari, ºi
Aniºoara Stãnculescu (candidat
ALDE) – director la cancelaria pre-
fectului de Dolj.

Vrea sã continue „parcursul
pozitiv al oraºului”

Din postura de candidat, Mi-
hail Genoiu ºi-a exprimat convin-
gerea cã electoratul craiovean va
ºti sã aprecieze proiectele la a cã-
ror realizare a contribuit, în cali-
tate de viceprimar ºi de primar

interimar, „precum ºi demersuri-
le pe care le propun pentru a con-
tinua parcursul pozitiv al oraºului
nostru, iar la scrutinul din 11 iu-
nie, îmi va acorda încrederea pen-
tru a duce mai departe, în calitate
de primar ales, iniþiativele pentru
dezvoltarea Craiovei”.

Mihail Genoiu ºi-a depus, du-
minica trecutã, candidatura la
funcþia de primar din partea PSD,
depunând 36.000 de semnãturi de
susþinere. Acesta deþine ºi girul
fostului primar, Lia Olguþa Vasi-
lescu, actualmente ministru al
Muncii, cu care a fãcut echipã în
primul sãu mandat.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pasajul Universitãþii a rãmas, din nou, în
întuneric dupã ce un alt ºofer care condu-
cea un autotren a intrat fãrã sã se asigure cã
respectã nivelul de înãlþime. Ca urmare a ne-
respectãrii semnalizãrii rutiere de cãtre con-
ducãtorul auto, instalaþia de iluminat a fost
deterioratã, iar autoritãþile locale s-au vãzut
nevoite sã închidã temporar accesul pe aco-
lo. De azi-noapte, începând cu ora 22.00, ºi
pânã azi-dimineaþã, la ora 7.00, pasajul sub-

România are asigurat stocul de vaccin an-
tirujeolic pânã la sfârºitul lui 2017, dau asi-
gurãri reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii,
dupã ce în cursul sãptãmânii trecute au fost
transmise în toatã þara alte 109.000 de doze.

România a solicitat Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii sã repartizeze vaccin anti-
rujeolic cãtre þara noastrã ºi a primit un
rãspuns favorabil, astfel încât sã fie asi-
gurat necesarul de vaccin pentru tot acest
an.  De asemenea, s-a constituit un comi-
tet interministerial pentru a se analiza toa-
te modificãrile legislative ºi procedurile
fãcute astfel încât sã nu se mai ajungã în
situaþii similare cu cea de acum.

Proiectul de lege a vaccinãrii aflat în
dezbatere publicã are în vedere creºterea
acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de
vaccinuri incluse în Programul Naþional de
Vaccinare, astfel încât sã se asigure un sta-
tus imun corespunzãtor al copiilor împotri-
va principalelor boli prevenibile prin vacci-
nare precum ºi conºtientizarea pãrinþilor sau
reprezentanþilor legali ai acestora privind be-

Pasajul subteran a cãzut, iar, la datorie!
teran a fost închis, pe am-
bele sensuri de mers, repre-
zentanþii municipalitãþii sus-
þinând cã pasajul va fi, din
nou, circulabil astãzi.

„Rugãm conducãtorii
auto sã circule cu atenþie ºi
sã respecte semnalizarea
rutierã amplasatã în zonele
respective”, se precizeazã
într-un comunicat de presã
al Primãriei Craiova, dat fi-
ind faptul cã mulþi ºoferi
care conduc maºini de ga-
barit mare nu sunt atenþi la
limita de înãlþime permisã ºi

intrã, totuºi, în subtraversarea strãzii
„Arieº” fãrã sã respecte indicatoarele ru-
tiere cu care sunt semnalizate intrãrile în
pasajul respectiv.

Întrucât se întâmplã foarte des astfel de
incidente, Primãria Craiova a luat decizia de
a discuta cu operatorii de trafic prin GPS
pentru a reconfigura traseul camioanele de
la intrarea în municipiul Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile sanitare anunþã cã necesarul
de vaccin rujeolic este asigurat pentru tot anul

neficiile vaccinãrii, siguranþa, calitatea ºi re-
acþiile adverse posibile în caz de vaccinare.

România se confruntã în ultimii ani cu
scãderea constantã a acoperirii vaccinale
pentru toate tipurile de vaccinuri utilizate
aceastã problemã fiind provocatã în mare
mãsurã ºi de lipsa dozelor necesare.

RADU ILICEANU
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Dosarul penal constituit pe 2
decembrie 2016 ca urmare a inci-
dentului armat soldat cu trei morþi
ºi doi rãniþi, din satul Palilula, co-
muna Bucovãþ, s-a clasat. Mai
exact, au fost strânse toate probe-
le ºi rapoartele medico-legale, dar
ºi de expertizã balisticã solicitate
în cauzã, au fost încheiate cerce-
tãrile, dar neavând pe cine sã tri-
mitã în judecatã, întrucât autorul
a decedat, procurorul de caz a dis-
pus, conform procedurii, prin or-
donanþã, „clasarea cauzei pentru
sãvârºirea infracþiunilor de  omor
calificat, tentativã la omor cali-
ficat ºi nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, fapte pre-
supus a fi sãvârºite de numitul
Furtunã Dragoº Cristian”.

Reamintim cã, potrivit anche-
tatorilor, discuþiile între agresor,
Dragoº Cristian Furtunã, de 28 de
ani, din Timiºoara, cãsãtorit cu
Mihaela Furtunã, din localitate, ºi
mutat în Palilula cu vreo douã luni
înainte de incident, ºi o parte din
cei implicaþi, au început pe 2 de-
cembrie 2016, în jurul orei 14.00.
Atunci ºi-a lãsat bãrbatul maºina
pe stradã, în dreptul unei uliþe, iar
Ion Stuparu, de 56 de ani, nu a
putut sã treacã cu remorca cu lem-
ne. Cei doi bãieþi ai acestuia, îm-
preunã cu Fabian Trandafir, de 35
de ani, au venit sã vadã de ce în-
târzie, timp în care a apãrut ºi
Furtunã, însoþit de bunicul soþiei

Incidentul armat din PalilulaIncidentul armat din PalilulaIncidentul armat din PalilulaIncidentul armat din PalilulaIncidentul armat din Palilula
cu trei morþi ºi doi rãniþi: caz închis!cu trei morþi ºi doi rãniþi: caz închis!cu trei morþi ºi doi rãniþi: caz închis!cu trei morþi ºi doi rãniþi: caz închis!cu trei morþi ºi doi rãniþi: caz închis!

Ancheta în dosarul crimelor din decembrie 2016, de la
Palilula, când doi localnici ºi-au pierdut viaþa ºi alþi doi au
fost rãniþi grav, împuºcaþi de Dragoº Furtunã, de 28 de ani,
din Timiºoara, care ºi-a tras ºi el un glonþ în cap, s-a
încheiat. Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj a dispus clasarea cauzei cu privire la
infracþiunile de omor calificat, tentativã la omor calificat ºi
nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, ca urmare a
decesului autorului. În schimb, a fost constituit un alt dosar
penal, în care poliþiºtii Serviciului Arme, Explozivi ºi
Substanþe Periculoase din cadrul IPJ Dolj, sub coordona-
rea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, fac
cercetãri pentru a stabili provenienþa arsenalului descope-
rit în locuinþa autorului, respectiv 15 arme de foc, puºti,
pistoale ºi componente, dar ºi peste 1.000 de cartuºe.

sale, cu care fusese în câmp. S-
au certat puþin, însã conflictul s-
a stins la acel moment, Dragoº
Furtunã luându-ºi maºina ºi por-
nind spre casã.

N-au vrut sã o asculte
pe soþia agresorului...

Mai târziu, în jurul orei 16.30,
bãieþii lui Ion Stuparu împreunã
cu Fabian Trandafir, de 35 de ani,
au pornit cu maºina cãtre Craio-
va. Au trecut prin dreptul casei lui
Dragoº Furtunã (casa bunicilor
soþiei, mai exact), au încetinit, l-
au vãzut în curte, au mai mers
puþin, apoi s-au întors. Furtunã nu
mai era în curte, astfel cã cei trei
au trecut mai departe cu maºina
ºi au întors din nou. De aceastã

datã Dragoº Furtunã a ieºit la
poartã înarmat cu o macetã ºi o
coadã de topor, numai cã cei trei
bãrbaþi au coborât din maºinã ºi
l-au dezarmat foarte uºor de cele
douã obiecte, strigându-i cã nu
face el legea la ei în sat. Soþia bãr-
batului, care este medic rezident,
a ieºit în stradã sã vadã ce se pe-
trece, ºi le-a spus celor trei lo-
calnici „lãsaþi-l în pace, cã e ne-
bun…”. S-au apucat la ceartã,
localnicii l-au lovit pe Dragoº Fur-
tunã, iar acesta, care avea asupra
sa patru arme, a scos una ºi a tras
cãtre Fabian Trandafir. Deºi rã-
nit, cel din urmã a rupt-o la fugã
pe o uliþã, în timp ce fraþii Stupa-

ru au fugit în altã direcþie. Furtu-
nã s-a luat dupã Fabian, în care a
tras mai multe gloanþe, dupã cum
s-a stabilit la autopsie, ºi l-a rãnit
la faþã (obraz) pe Vasile Zidaru,
de 48 de ani. S-a întors în faþa
casei, i-a spus soþiei cã viaþa lui
s-a terminat, ºi a plecat în urmã-
rirea fraþilor Stuparu. I-au ieºit în
cale tatãl celor doi, Ion Stuparu,
pe care l-a împuºcat în antebraþul
drept ºi tatãl lui Fabian, Ion Tran-
dafir, pe care l-a împuºcat direct
în inimã. ªi-a pus apoi pistolul la
tâmplã ºi ºi-a „zburat” creierii. Ion
Trandafir ºi agresorul, Dragoº
Furtunã, au decedat pe loc. Fa-
bian Trandafir, Ion Stuparu ºi Va-
sile Zidaru au fost transportaþi la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a murit ºi Fabian
Trandafir. Atât Dragoº Furtunã,
cât ºi soþia sa, aveau documente
medicale (obþinute în Germania
unde locuiserã o perioadã), din
care rezulta cã erau sub tratament
împotriva depresiei ºi altor afec-
þiuni asociate.
Expertiza balisticã a confirmat
cã autorul a tras cu patru arme

Toate cele patru arme, cartuºe-
le, dar ºi tuburile de cartuº gãsite
ºi ridicate în timpul cercetãrii la faþa
locului au fost supuse unei exper-
tize balistice: „S-a dispus efectua-
rea unei expertize balistice asu-
pra pistolului cu glonþ marca
STAR calibrul 7,65 având seria
îndepãrtatã prin abraziune, pis-
tolului cu glonþ marca Pietro
Beretta, calibrul 7,65 mm, cu se-
ria îndepãrtatã abraziv, revolve-
rului cu 6 focuri, constructiv ne-
letal,marca Rohm, model RG89,
calibrul 9 mm RK ºi revolverului
cu 1  foc, modificat artizanal sã

foloseascã muniþie cu proiectil
metalic, respectiv a muniþiei rele-
vante, pentru stabilirea categoriei
din care fac parte cele patru arme,
starea tehnicã a acestora, respec-
tiv dacã tuburile de cartuº percu-
tate ridicate de la faþa locului au
fost utilizate în cadrul tragerii cu
cele patru arme puse la dispoziþie
expertului, în scopul stabilirii si-
tuaþiei de fapt”, ne-a explicat pro-
curorul de caz Cristian Ciolacu,
precizând cã rezultatul expertizei
a arãtat cã, într-adevãr, s-a tras cu
toate patru.

Arsenalul din pivniþã,
dosar separat

În ceea ce priveºte arsenalul
descoperit în pivniþa locuinþei,
unde era amenajat un adevãrat ate-
lier de modificat arme ºi fabricat
muniþie, pentru cã acestea nu aveau
nici o legãturã cu omorul, s-a dis-
pus constituirea unui alt dosar, aflat
acum în curs de cercetare, oame-

nii legii încercând sã afle prove-
nienþa acestora: „Având în vedere
faptul cã armele letale ºi neletale,
respectiv muniþia gãsitã în imobi-
lul unde locuia Dragoº-Cristian
Furtunã nu au fost folosite în co-
miterea infracþiunilor contra vie-
þii ce fac obiectul prezentei cauze,
prin ordonanþa din data de
05.12.2016 emisã de Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, s-a dis-
pus disjungerea cauzei cu privire
la posibila sãvârºire a infracþiu-
nii de nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor, formarea unui
nou dosar ºi declinarea cauzei con-
þinând materialul probator disjuns,
spre competentã soluþionare, în
favoarea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova”, dupã cum
s-a mai reþinut în ordonanþa de cla-
sare a cauzei. Având în vedere cã
în acest caz sunt activitãþi de cer-
cetare în desfãºurare, alte amã-
nunte nu au fost fãcute publice de
anchetatori.
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În domeniul Relaþiilor de
Muncã (RM), toate controale-
lor au avut mai multe obiecti-
ve: identificarea angajatorilor
care folosesc personal fãrã for-
me legale de angajare ºi luarea
mãsurilor care se impun pen-
tru determinarea respectãrii de
cãtre angajatorii care desfãºoa-
rã activitate în domeniul con-
strucþiilor, a prevederilor lega-
le în domeniu; determinarea
angajatorilor de a încheia con-
tracte individuale de muncã
pentru persoanele depistate
fãrã forme legale, de a le înre-
gistra în REVISAL (Registrul
de Evidenþã Informatizatã a Sa-
lariaþilor); creºterea gradului de
conºtientizare a angajatorilor ºi
angajaþilor în ceea ce priveºte
necesitatea respectãrii prevede-
rilorlegale în domeniul RM .

În vederea realizãrii obiective-
lor, inspectorii de muncã au efec-
tuat acþiuni de control la 28 de an-

În perioada 9-13 mai 2017, s-a desfãºurat
Campania Naþionalã privind identificarea ca-
zurilor de muncã nedeclaratã ºi verificarea
modului de respectare a cerinþelor minime de
securitate ºi sãnãtate în muncã la angajatorii

care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul con-
strucþiilor. Inspectoratul Teritorial de Muncã
Dolj a acþionat, conform metodologiei, cu prio-
ritate pentru ºantierele temporare ºi mobile
pentru reabilitarea termicã a imobilelor.

gajatori, cu ocazia verificãrilor fi-
ind depistate 14 deficienþe, pentru
care inspectorii de muncã au dis-
pus mãsuri de remediere, patru

dintre angajatori fiind sanc-
þionaþi cu trei amenzi, în
cuantum de 26.500 de lei, ºi
un avertisment: o amendã –
20.000 de lei pentru utiliza-
rea muncii „la negru” – un
angajator cu douã persoane
fãrã forme legale; 5.000 de
lei pentru nerespectarea ter-
menelor de transmitere a
contractelor individuale de
muncã ºi modificãrile aduse
acestora în aplicaþia REVI-
SAL; 1.500 de lei pentru ne-
evidenþierea corectã a tim-
pului de muncã prestat de
cãtre salariaþi: un avertis-
ment pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoa-
re la repausul sãptãmânal.

„Securitatea în muncã”,
în atenþia inspectorilor
de specialitate

Cel de-al doilea aspect a fostcel
al Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã

(SSM), obiectivul fiind diminuarea
consecinþelor sociale ºi economice
negative, care derivã din nerespec-
tarea prevederilor legale, de cãtre
angajatorii din domeniul construc-
þiilor. Au fost efectuate 27 de acþi-
uni, la societãþile comerciale din
speþa amintitã, fiind depistate 32 de
deficienþe, pentru care specialiºtii au
dispus mãsuri de remediere, iar pen-
tru 20 de angajatori s-au aplicat 23
de sancþiuni contravenþionale (pa-
tru amenzi în total de 22.000 de lei).

Printre deficienþele depistate
sunt  urmãtoarele: neutilizarea de
cãtre lucrãtori a echipamentului de
protecþie individual; lipsa coordo-
natorului de securitate; utilizarea

necorespunzãtoare a platformelor
ºi scãrilor schelelor; lipsa balustra-
delor de protecþie; nu a fost che-
mat lucrãtorul care sã acorde pri-
mul ajutor. „În acþiunile de con-
trol, inspectorii de muncã au ur-
mãrit cu precãdere verificarea
modului în care unitãþile de profil
respectã prevederile legale în do-
meniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, cu accent pe activitatea de
montare ºi utilizare a schelelor,
precum ºi activitatea la înãlþime,
pe schele sau alte echipamente de
muncã”, a precizat Cãtãlin Mo-
hora, inspector-ºef al Inspectora-
tului Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

Examenele se vor desfãºura în centrele uni-
versitare medicale care pot asigura condiþiile
de organizare ºi desfãºurare a tuturor probelor
prevãzute în tematicile specialitãþilor solicitate,
precum ºi componenþa comisiilor de exami-
nare pentru specialitãþile respective.

Candidaþii vor depune dosarele pentru în-
scrierea la acest examen de grad profesional la
sediul direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene
din centrele universitare în care solicitã susþi-
nerea examenului, respectiv Bucureºti, Cluj-
Napoca, Craiova, Constanþa, Iaºi, Oradea, Si-
biu, Timiºoara, Târgu Mureº, Arad, Braºov ºi
Galaþi, pânã la data de 30 mai a.c., inclusiv.

Pentru ministerele cu reþea medicalã pro-
prie, dosarele candidaþilor vor fi depuse la
direcþiile medicale ale ministerelor cu reþea
sanitarã proprie tot pânã la data de 30 mai
a.c., inclusiv.

Cadrele didactice ºi de cercetare ºtiinþifi-
cã medicalã vor transmite dosarele de exa-
men prin servicii poºtale, în aceeaºi perioa-
dã, respectiv între 15-30 mai a.c., inclusiv,
Ministerului Sãnãtãþii, strada „Cristian Po-
piºteanu” nr. 1-3 sector 1, Bucureºti.

Examenul pentru obþinerea gradului
de medic primar, programat pe 21 iunie

Ministerul Sãnãtãþii organi-
zeazã la data de 21 iunie a.c.
examen pentru obþinerea
gradului de primar pentru
medicii, medicii dentiºti ºi
farmaciºtii cu o vechime de
minimum cinci ani ca specialiºti
pânã la data de 31 decembrie
a.c., efectuatã în specialitatea
pentru care doresc sã obþinã
gradul profesional.

Direcþiile de sãnãtate publicã ju-
deþene, respectiv direcþiile ministe-
relor cu reþea sanitarã proprie, vor
completa candidaþii înscriºi la adre-
sa: http://examene.meddb.ro, pânã la
data de 2 iunie a.c., ora 14.00.

Arondarea candidaþilor pe specialitãþi ºi
centre universitare va fi afiºatã la data de 8
iunie a.c. pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii,
www.ms.ro, la rubrica Specialiºti – exa-
mene ºi concursuri naþionale.

Media minimã de promovare este 8
Examenul va consta din una, douã sau trei

probe clinice ºi proba practicã conform celor
prevãzute în tematicile specialitãþii respecti-
ve. Tematicile de examen sunt publicate pe
pagina web a Ministerului Sãnãtãþii,
www.ms.ro, la rubrica Specialiºti – exame-
ne ºi concursuri naþionale. Fiecare probã de
examen este eliminatorie dacã nu se obþine
minimum nota 8.00. Media minimã de pro-
movare ºi confirmare în gradul profesional
ca medic, medic dentist sau farmacist pri-
mar este 8.00 (opt). Candidaþii care nu obþin
aceastã medie vor fi declaraþi nepromovaþi.

Taxa de participare în valoare 550 lei,
achitatã pe numele candidatului prin ordin
de platã sau mandat poºtal.

RADU ILICEANU

Poliþiºtii doljeni încearcã sã
stabileascã ce l-a determinat pe
un bãrbat în vârstã de 30 de ani,
din comuna doljeanã Coºoveni
sã-ºi punã capãt zilelor, arun-
cându-se în fântânã. Un local-
nic ce l-a vãzut pe bãrbat a su-
nat, duminicã dimineaþa, în ju-
rul orei 10.00, pe 112, ºi a soli-
citat intervenþia cadrelor In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj. Un echipaj
de cãutare-salvare de la Deta-
ºamentul 2 Pompieri Craiova a
ajuns în comuna Coºoveni ºi, dupã aproxi-
mativ o orã de muncã, pompierii au reuºit
sã recupereze trupul bãrbatului, Marian Pîr-
vu, din fântâna publicã, ce avea o adânci-
me de aproximativ 15 metri, dintre care 9
metri erau cu apã. Medicii n-au putut decât
sã constate decesul, astfel cã trupul neîn-
sufleþit a fost transportat la morga Spitalu-
lui Municipal „Filantropia” din Craiova, pen-

Un bãrbat de 30 de ani, din comuna Coºo-
veni, a fost arestat preventiv pentru 30 de
zile, ieri dupã-amiazã, în baza mandatului emis
pe numele sãu de Judecãtoria Craiova, pen-
tru furt calificat. Bãrbatul, Marius Bogdan
Ianîcu, cunoscut al poliþiºtilor pentru comi-
terea de furturi din locuinþe, a fost gãsit într-
un taxi oprit pe 21 mai, în jurul orei 2.30, de
poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie Ruralã
Coºoveni, pe D.N. 6, în localitatea Leu, pen-
tru un control de rutinã.

Poliþiºtii i-au fãcut un control corporal ºi
au gãsit la el un telefon mobil ºi suma de 1.000
lei, despre care acesta a declarat cã îi aparþin-
. Totodatã, în autoturism, poliþiºtii au gãsit o
cagulã, fapt care le-au trezit suspiciuni. L-au
lãsat sã plece, însã câteva ore mai târziu, pe
21 mai, în jurul orei 10.00, lucrãtorii Postului
de Poliþie Leu au fost sesizaþi de ªtefan C.,

Arestat pentru furt din locuinþã
din comuna Leu, cã, în noaptea de 20/
21.05.2017, autori necunoscuþi au pãtruns în
locuinþa sa, de unde au sustras suma de 1000
lei. Poliþiºtii l-au „sãltat” pe Ianîcu, iar în baza
probatoriului administrat, s-a dispus continua-
rea urmãririi penale faþã de el sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.

„Cel în cauzã a fost reþinut, fiind intro-
dus, pe bazã de ordonanþã de reþinere pen-
tru 24 de ore, în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al I.P.J. Dolj. Astãzi (n.r. – ieri)
a fost prezentat instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã, propunere
admisã de Judecãtoria Craiova, care a emis
pe numele bãrbatului mandat pe o perioa-
dã de 30 de zile”, ne-a declarat inspector
principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN 

S-a sinucis aruncându-se în fântânã

tru efectuarea necropsiei. Reprezentanþii
Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj spun cã se fac cercetãri pentru stabi-
lirea cu exactitate a circumstanþelor în care
s-a produs decesul, iar pe trupul bãrbatului
nu s-au gãsit urme de violenþã. Marian Pîr-
vu nu era cãsãtorit ºi nu avea copii, fiind
cunoscut pentru cã îi plãcea alcoolul.

CARMEN ZUICAN
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Banca Comercialã Românã
(BCR) cautã profesorii care le
oferã românilor încredere în for-
þele proprii. Provocarea este ofe-
ritã de BCR pe pagina oficialã de
Facebook a bãncii, prin concur-
sul “Profesorii care ne dau încre-
dere”, care se desfãºoarã pânã pe
5 iunie. Prin aceastã întrecere,
elevii ºi studenþii din întreaga þarã
îºi vor putea nominaliza ºi vota
profesorul favorit sau dascãlul în
care au cea mai mare încredere.
La final, BCR îi va premia cu 42
de premii a câte 1.000 de lei pe
profesorii nominalizaþi care întru-
nesc cele mai multe voturi, expri-
mate în like-uri, câte un premiu
pe fiecare judeþ al þãrii, urmând
ca profesorul care s-a bucurat de
cea mai mare susþinere pe Face-
book sã fie recompensat cu
10.000 de lei. “Sã fii profesor as-

ALDE Dolj vine cu o strate-
gie diferitã faþã de ceilalþi com-
petitori ºi lanseazã o femeie în
competiþia electoralã pentru func-
þia de primar al municipiului Cra-
iovei. Ieri, Aniºoara Stãncules-
cu, de profesie inginer, însoþitã
de preºedintele ALDE Dolj, de-
putatul Ion Cupã, ºi de peste 100
de colegi de partid, ºi-a depus
candidatura pentru fotoliul de

edil, fiind sigurã pe potenþialul ºi
viziunea ei despre ceea ce în-
seamnã o bunã administrare a
comunitãþii locale.

 Deputatul Cupã a explicat ieri,
în faþa jurnaliºtilor, cã aceastã de-
cizie nu este surprinzãtoare, în-
trucât a fost determinatã de eva-
luarea internã a ALDE, care aratã
cã locuitorii Craiovei ar vota  într-
o mãsurã mai mare o femeie pen-
tru funcþia de primar al oraºului.
„ALDE are un proiect de dezvol-
tare accelerat al Craiovei. De ace-
ea, am depus astãzi, candidatura.

S-a lansat concursul „Profesorii care ne dau încredere”S-a lansat concursul „Profesorii care ne dau încredere”S-a lansat concursul „Profesorii care ne dau încredere”S-a lansat concursul „Profesorii care ne dau încredere”S-a lansat concursul „Profesorii care ne dau încredere”
BCR a lansat recent concursul „Profesorii care ne dau

încredere”. Prin intermediul concursului, BCR va oferi 42
de premii, a câte 1.000 de lei, profesorilor declaraþi drept
cei mai buni de cãtre elevii lor. Profesorul cel mai votat
de elevi va primi ºi marele premiu de 10.000 de lei.

tãzi, în România, nu este deloc
uºor. Menirea unui dascãl este sã
transmitã elevilor sãi cunoºtinþe,
pasiune pentru carte ºi mai ales
încredere pentru prezent ºi viitor.
ªtim cã cei mai mulþi profesori ºi-
au asumat, cu multã dedicaþie,
aceastã nobilã misiune, în ciuda
condiþiilor dificile în care, adesea,
se desfãºoarã profesia lor. ªi tre-
buie sã admitem cã dascãlii sunt
oamenii care, alãturi de pãrinþi, au
un rol determinant în devenirea
noastrã, personalã ºi profesiona-
lã. Competiþia lansatã astãzi este
o micã recunoaºtere pe care o
oferim profesorilor din România,
prin intermediul propriilor elevi.
Educaþia este una dintre prioritã-
þile strategice ale BCR, alãturi de
susþinerea investiþiilor în infras-
tructurã, tehnologie ºi creºterea
calitãþii vieþii”, a declarat Ionuþ

Stanimir, Director de Comunica-
re al BCR.

Anunþarea câºtigãtorilor –
pe 6 iunie 2017

Concursul “Profesorii care ne
dau încredere” se desfãºoarã pe
pagina oficialã a bãncii - Facebo-
ok.com/BCRRomania , (link:
www.bcr.ro/profesorideinredere
sau https://www.facebook.com/
B C R R o m a n i a / a p p /
303583073388441/) prin interme-
diul unei aplicaþii disponibile, unde
se vor putea face înscrierile ºi vo-
tarea ulterioarã a profesorilor. În-
trecerea se desfãºoarã în douã eta-
pe. Etapa I – 17 – 24 mai - des-
chiderea generalã a înregistrãrilor
pe formularul de contact disponi-
bil pe pagina de concurs a con-
cursului. Înscrierea profesorilor
se face exclusiv de cãtre elevii ºi
studenþii fiecãrui profesor, atât din
actualul ciclul didactic, cât ºi din
ciclurile didactice încheiate, res-
pectiv foºti elevi ºi studenþi.

Selecþia va fi fãcutã de o co-
misie formatã din reprezentanþii
bãncii, în baza unei jurizãri ce va

þine cont de motivaþia oferitã de
autorii înscrierilor, calitatea actu-
lui didactic descrisã de aceºtia  ºi,
nu în ultimul rând, de probitatea
moralã ºi profesionalã a fiecãrui
profesor, aºa cum reiese din în-
scrieri. Pe 29 mai va fi anunþatã
lista scurtã de profesori, câte 3
profesori din fiecare cele 42 de
judeþe ale României. În cazul în
care anumite judeþe nu vor avea
suficiente nominalizãri, vor fi în-
scriºi ºi profesori din alte judeþe,
din rândul celor care nu au trecut

selecþia iniþialã, în baza aceloraºi
criterii de jurizare. Etapa II - vo-
tarea profesorilor, printr-un sim-
plu like, în perioada 29 mai – 5
iunie. Primii 42 de profesori, care
primesc cele mai multe like-uri
din partea elevilor, vor fi declaraþi
câºtigãtorii premiilor de câte
1.000 de lei . Profesorul care pri-
meºte cele mai multe like-uri din
toatã þara va fi recompensat ºi cu
marele premiu, de 10.000 de lei.
Anunþarea câºtigãtorilor se va
face pe 6 iunie 2017.

Aniºoara Stãnculescu, candidatul ALDE la Primãria Craiova:
„Le mulþumesc celor 7.206 craioveni care
mi-au acordat semnãtura”

Colega noastrã, Aniºoara Stãncu-
lescu are tot sprijinul organizaþiei
noastre, are tot sprijinul meu ºi nu
în ultimul rând, tot sprijinul con-
ducerii centrale a ALDE. O sã du-
cem o campanie corectã ºi ones-
tã ºi le mulþumesc miilor de cra-
ioveni, care au semnat în favoa-
rea candidatei noastre. Avem peste
7000 de semnãturi, pe care le-am
obþinut în trei zile, pentru cã, dupã

cum bine ºtiþi, noi am anunþat ul-
timii candidatul. Toate semnãtu-
rile le-am strâns doar în oraº…
dupã cum s-a remarcat. Ne bu-
curã faptul cã mulþi craioveni vor
ca viitorul primar al municipiului
Craiova sã fie o femeie, ceea ce
este încurajator pentru noi...”, a
subliniat Ion Cupã, preºedintele
ALDE Dolj.

„Este o mare onoare
pentru mine…”

Aniºoara Stãnculescu promite
sã fie omul care îi lipseºte oraºului

ºi care poate orienta Craiova cãtre
traseul firesc de dezvoltare ce i se
cuvine unuia dintre cele mai mari
oraºe din România. Motivatã de
dorinþa de a promova un proiect
care sã dea mai multe ºanse Cra-
iovei de a se moderniza ºi de a fi
între primele oraºe ale þãrii din
punctul de vedere al calitãþii vie-
þii,Aniºoara Stãnculescu priveº-
te cu încredere spre alegerile lo-
cale din data de 11 iunie ºi sperã
ca locuitorii Bãniei sã facã o ale-
gere înþeleaptã pentru viitorul lor.

„Pentru mine este o adevãratã
onoare sã fiu candidatul oficial al
partidului pentru Primãria munici-
piului Craiova. Le mulþumesc tu-
turor colegilor mei pentru sprijinul
acordat, dar mai ales celor 7206
craioveni care mi-au acordat sem-
nãtura, cu încredere, pentru a pu-
tea candida la funcþia de primar.
Este o onoare pentru mine, repet
ºi nu îi voi dezamãgi pe colegii mei.
Eu cred cu tãrie, alãturi de foarte
mulþi craioveni cã o femeie va pu-
tea face treabã bine, la conduce-
rea oraºului nostru. Îi aºtept pe toþi
craiovenii sã fie alãturi de mine,
pentru cã doar împreunã vom face
treabã bunã!”, a spus candidatul
ALDE Dolj, la Primãria municipiu-
lui Craiova.

Capacitatea de a transforma
oraºul într-un smart city

Conform partidului din care
face parte Aniºoara Stãncules-
cu, jumãtate din locuitorii Bãniei
sunt nemulþumiþi de traiectoria pe
care se aflã oraºul lor. „Mai bine
de 50% dintre concetãþenii noºtri
considerã cã oraºul nu este pe
drumul cel bun. Este un semnal
de alarmã. Aici este vorba despre

raportarea noastrã corectã la
agenda realã a populaþiei,” spun
reprezentanþii  ALDE Dolj.

„Oamenii apreciazã lucrurile
bune care s-au fãcut, dar ei vãd
cã suntem încã la coada clasa-
mentului între marile oraºe ale þã-
rii la calitatea vieþii (sãnãtate pu-
blicã, locuri de muncã, trafic,
curãþenie, locuri de parcare etc.),
la calitatea drumurilor, la valorifi-

carea tradiþiilor ºi a moºtenirii
culturale ºi la capacitatea de a
transforma oraºul într-un smart
city”, spune candidatul ALDE la
funcþia de edil al Craiovei,  care
crede cã deja craiovenii percep cã
nu toate energiile publice ºi politi-
ce sunt dedicate dezvoltãrii ora-
ºului ºi cã interesele majoritare
sunt puse încã pe locul doi în faþa
celor individuale ºi de grup.
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Urmare a fenomenelor meteo-
rologie extreme, mai exact brumã
târzie ºi îngheþ, care au lovit luna
trecutã mai multe localitãþi dolje-
ne, prin Ordinul Prefectului nr. 107/
02 mai 2017 s-a dispus crearea

unei comisii de evaluare a situaþiei
de pe teren. În componenþa sa au
intrat reprezentaþi ai Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã Olte-
nia, Instituþiei Prefectului Dolj ºi
ai Direcþiei pentru Agriculturã Dolj.

Concret, în intervalul 4 – 17
mai a.c., comisia s-a deplasat în
localitãþile Orodel, Unirea, Segar-
cea, Daneþi, Amãrãºtii de Jos, Dã-
buleni, Murgaºi, Argetoaia, Breas-
ta, Mârºani, Siliºtea Crucii ºi
Gherceºti. Au fost prezenþi la faþa

Îngheþul a afectat aproape 600Îngheþul a afectat aproape 600Îngheþul a afectat aproape 600Îngheþul a afectat aproape 600Îngheþul a afectat aproape 600
de hectare agricole în Doljde hectare agricole în Doljde hectare agricole în Doljde hectare agricole în Doljde hectare agricole în Dolj

Într-un Raport de sintezã privind evalua-
rea pagubelor produse în intervalul 22-24
aprilie 2017 de fenomenele meteorologie
periculoase – temperaturi extreme ºi îngheþ
–, la nivelul judeþului Dolj s-a constatat cã
suprafaþa culturilor afectate este de 594,578
ha. Valoarea pagubelor estimate urcã la

372.888 lei, iar numãrul localitãþilor lovite de
îngheþ este de 11. Cuantumul valoric a fost
analizat cu ajutorul Staþiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Ni-
sipuri Dãbuleni, unitate aflatã în subordinea
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”.

locului ºi reprezentanþii autoritã-
þilor publice locale.

Principalele culturi afectate
Suprafeþe de viþã-de-vie a fost

distruse în localitãþile Unirea –

20,47 ha; Segarcea – 18,06 ha;
Argetoaia – 11 ha; Breasta – 12 ha.
În Gherceºti, pomii fructiferi de pe
aproape 9 ha au fost compromiºi,
cea mai mare suprafaþã fiind cea
ocupatã de livezile cu meri. La
Mârºani, cultura de cãpºuni de pe
6,16 ha a fost distrusã. Comuna
Murgaºi figureazã cu 0,28 ha cul-
turi de solar – tomate, ardei, cas-
traveþi, vinete – afectate în propor-
þie de peste 50%.

Cea mai mare suprafaþã calami-
tatã, dar în procent de 30%, este
cultura de rapiþã. Aici, în top se
aflã Dãbuleni, cu 352 ha, apoi co-
muna Daneþi ce este înregistratã
deja cu 124 ha ºi Amãrãºtii de Jos

cu 34 ha.
Valoric, pagubele pro-

vocate de fenomenul de
îngheþ sunt estimate la
372.880 de lei. Din cauza
diferenþei de dotare tehni-
cã, calitate a solului ºi di-
mensiunea exploataþiei
agricole au fost estimate
valori medii ponderate ale
pagubelor valorice produ-
se de calamitate þinând
cont de costurile de pro-
ducþie pe hectar. Valorile
estimate au fost analizate
ºi cu sprijinul conducerii
Staþiunii de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cultu-
ra Plantelor pe Nisipuri
Dãbuleni, unitate aflatã în
subordinea Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu-
ªiºeºti”, care le-a consi-
derat aproape de realitate.

Nu a mai aºteptat constatarea
pagubelor

În comuna Siliºtea Crucii, co-
misia de specialitate a avut parte
de o surprizã. Conform anexelor
proceselor-verbale nr. 529 ºi 534
din 24 aprilie a.c., întocmite de
comisia localã de constatare a pa-
gubelor a fost afectatã 70% o su-
prafaþã de 13,85 ha cultivatã cu
porumb. Numai cã, la momentul
constatãrii pagubelor pe teren, co-

misia judeþeanã a fãcut
cale întoarsã, pentru cã
respectiva culturã de
porumb a fost, în prea-
labil, desfiinþatã. ªtia
omul ce ºtia! Cã toatã
munca de inventariere
a pagubelor e în zadar
ºi cã este aproape im-
posibil sã primeascã
vreo despãgubire. Mo-
tiv suficient sã întoar-
cã brazda ºi sã cultive
altceva, cã tot e timp
frumos afarã.

Cu ochii spre
Guvern... care le

aratã Fondul Mutual!
Acum, când toþi cei

implicaþi în procesul de
evaluare a pagubelor din
agriculturã ºi-au înche-
iat activitatea, proprieta-
rilor de culturi compro-

mise nu le rãmâne decât sã tragã
speranþe cã cineva le va lua în sea-
mã necazurile ºi va hotãrî sã le
acorde despãgubiri.

În acest context trebuie sã
amintim cã, miercuri, 17 mai 2017,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale, Petre Daea, ºi secreta-
rul de stat Daniel Dumitru Botã-
noiu, alãturi de directul Direcþiei
Generale Politici Agricole, Elena
Tatomir ºi directorul Agenþiei Na-
þionale Fitosanitare, Doina Bãicu-
lescu, s-au întâlnit cu reprezentanþii
legumicultorilor ºi ai pomicultori-
lor ºi ai Uniunii Naþionale a Socie-
tãþilor de Asigurare din România –
UNSAR ºi ai unei companii de asi-
gurare de pe piaþa româneascã.
Scopul întâlnirii a fost acela de a
identifica soluþii pentru a îmbunã-
tãþi comunicarea dintre fermieri ºi
asiguratori în sensul analizãrii de
posibilitãþi pentru a-ºi diversifica
ofertele de asigurare în ce priveº-
te legumicultura ºi pomicultura.

Ministrul Petre Daea a propus
ca, prin intermediul MADR, sã se
creeze un cadru propice de discu-
þii pentru analiza variantelor de pre-
venire a riscurilor în domeniul le-
gumiculturii ºi pomiculturii, având
în vedere cã, în fiecare an, feno-
menele meteo extreme se manifes-
tã din ce în ce mai des. Acesta a
fãcut referire ºi la crearea Fondu-
lui Mutual, care ar putea fi un in-
strument la îndemâna fermierilor
pentru a acoperi riscurile care nu
pot fi asigurate în prezent de com-

paniile de asigurãri.
Cresc suprafeþele cultivate

cu orzoaicã ºi mazãre
Din datele puse la dispoziþie de

Direcþia pentru Agriculturã Jude-
þeanã Dolj, referitoare la stadiul
însãmânþãrilor de primãvarã, se
observã cã la orzoaica de primã-
varã, din cele 1.87 hectare progra-
mate s-a ajuns la 1.450 ha, deci la
133% din ceea ce s-a preconizat.
Orzoaica de primãvarã este folo-
sitã cu precãdere în zootehnie,
motiv pentru care crescãtorii de
animale se orienteazã tot mai mult
spre aceastã culturã.

„Suprafeþele cultivate cu mazã-
re au o creºtere semnificativã, da-
toritã importanþei platelor legumi-
noase în fixarea azotului din aer în
nodozitãþile de pe rãdãcini. Aici
vorbim, deja, de 8.691 ha însã-
mânþate cu mazãre boabe, de la
doar 2.193 ha programate iniþial”,
ne-a precizat ing. Ovidiu Oblea-
gã, purtãtor de cuvânt al Direcþiei
pentru Agriculturã Judeþene Dolj.
Floarea-soarelui este însãmânþatã
pe 65.320 ha din cele 71.554 ha
programate; porumbul boabe de
consum pe 68.200 ha din 109.700
ha; cartofii timpurii pe 1.250 ha din
1.500 ha. Agricultorii doljeni stau
bine ºi la capitolul legume în câmp
ºi solarii: aici, din cele 10.160 ha
programate s-au cultivat 7.200 ha.
Cele mai mici procente de însã-
mânþare, de doar 18%, respectiv
19%, sunt la tutun ºi soia.
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GEORGE POPESCU

I. D. Sîrbu rãmâne, orice s-ar spune,
un caz singular al literaturii române: au-
tor, printre cei atât de puþini, al unei lite-
raturi de sertar, el este ºi posesorul fãrã
voie al unui destin în care ingratitudinea
ºi-a jucat dincolo de limitã rolul ei ne-
fast. Or, tocmai de aceea, opera sa ºi-a
rezervat o cheie (a înþelegerii veritabile)
în subsidiile existenþei sale lumeºti. Arhi-
va sa personalã conservã încã multe sur-
prize. Riscãm o ipotezã in extremis prin
a spune cã un reper emblematic al geniu-
lui sãu (neîmplinit, fie!) sã fie disimulat
în creaþia sa epistolarã. Ce s-a publicat
pânã acum stã mãrturie.

Existã însã ºi altfel de manifestãri ale
spiritului sãu iscoditor ºi, deseori, insi-
dios, ataºându-ºi registrului liric al evo-
cãrii, ca în fotografiile pe care le dãm
publicitãþii acum, un filtru al ironiei de
Candid „descarcerat” impenitent în ...
Isarlîk. Notaþiile sale pe verso ni se par
diafragme de palimpsest: înregistrãri de
date, de nume, de locuri, de timp, de iden-
titate, uneori, seci asemeni penei de gâs-
cã a scribilor medievali, alteori strecu-
rând, sub presiunea nostalgiei irepresive,
un detaliu, în forma unui epitet iluminant.

ªi întrucât nutrim convingerea cã tema,
marea temã a scrisului sãu – atât de risi-
pitor – este Memoria, ne grãbim s-o aºe-

I.D. SÎRBU – CAPTI.D. SÎRBU – CAPTI.D. SÎRBU – CAPTI.D. SÎRBU – CAPTI.D. SÎRBU – CAPTAÞIA MEMORIEIAÞIA MEMORIEIAÞIA MEMORIEIAÞIA MEMORIEIAÞIA MEMORIEI
zãm, cu umilinþa noastrã de urmaºi ne-
volnici, sub semnul captaþiei. Captaþia
Memoriei, deci.

Memoria ca sindrom al fericirii

Nu am cu siguranþã vocaþie memoria-
listicã. Ion D. Sîrbu avea cu prisosinþã.
Chiar dacã, spre uimirea mea mai târzie,
nu ºi-a cultivat-o decât de o manierã in-
directã. În fond, redimensionându-i mai
bine scrierile, memoria pare sã le fie fer-
mentul catalizator. În fiecare paginã pe
care a lãsat-o, referinþa la un fapt trãit
cândva e un reper care, oricât de acci-
dental ar pãrea, sfârºeºte prin a genera
acea congruenþã motivaþionalã a actului
scriptural.

Textele sale dramatice sunt, cvasi în
totalitate, dezvoltãri parabolice ale impul-
surilor unei memorii egal distribuite pe
douã versante: unul existenþial, cum spu-
neam, al unei experienþe de destin frizând
limita ºi nu o datã insolitul, celãlalt anga-
jând biblioteca, semn al unei culturi mar-
cate de lecturi îmbinând soliditatea clasi-
cilor (ai filosofiei, în primul rând) cu in-
teresul circumstanþial pentru o paginã de
eseisticã tipicã fragmentarismului din
epoca post-istoriei ori pentru articolul de
ziar (totdeauna provocator ºi insidios) ce

nu ocoleºte cazuistica de ordin ideologic.
Nu am vocaþie memorialisticã. Am scris

cu vreo zece ani în urmã, uºor revoltat de
frecvenþa intervenþiilor unor autodeclaraþi
prieteni ºi apropiaþi, închipuiþi discipoli ai
maestrului recunoscut ca atare de cãtre ei
post-mortem, afirmând, desigur polemic,
cã ... nu l-am cunoscut.

În realitate, am avut norocul sã-l cu-
nosc pe Ion D. Sîrbu, în primãvara lui
1966, ca elev al Liceului „Carol I” ºi,
apoi, din toamnã, ca student al abia în-
fiinþatei Facultãþi craiovene de filologie.
În acel an, de altfel, împreunã cu colega
de atunci Adriana Vasiliu, la sugestia ei,
am organizat, oarecum subversiv, un
mini-simpozion omagial Lucian Blaga în
actuala clãdire a Facultãþii de Mecanicã
de pe Calea Bucureºti, la care am invitat
sã participe studenþi de pe la toate fa-
cultãþile care se aflau în acea zonã, mulþi
dintre ei frecventând cursurile încã ac-
tivului Institut universitar de trei ani.

Nu voi intra în detalii, însã biografii lui
Sîrbu, fie ei ºi de ocazie, ar trebui sã ºtie
ce forþe de vigilenþã „patrioticã” ºi „ideo-
logicã” a putut angaja acea nãstruºnicã ini-
þiativã a noastrã, bieþi tineri studioºi fãrã
experienþã, din moment ce, cu câteva ore
înainte de momentul desfãºurãrii, simpo-
zionul acela a pus în miºcare întregul „de-

taºament” de politruci ºi agenþi, cu turnã-
tori cu tot, din Universitate. Cu o neaº-
teptatã aprobare de la prorectorul de
atunci, profesorul Oliviu Gherman, întâl-
nirea a putut sã se desfãºoare, cu un im-
pact extraordinar în conºtiinþele celor care,
ºtiind câtea ceva despre Blaga, au putut
asculta atunci mãrturiile nu doar al unui
discipol, dar ºi ale unui cãrturar cu harul
elocinþei ºi cu o bibliotecã de lecturi filo-
sofice în spate ce-i transformau discursul
într-un spectacol.

Ignor, din pudoare, mizeriile care-au
urmat câteva sãptãmâni dupã aceea: an-
chete „administrative”, interpelãri cu în-
tâlniri ordonate prin diverse staþii de au-
tobuz. Mult mai important mi se pare –
mi s-a pãrut mereu – faptul cã, apoi, mi-
am conservat norocul de a-l putea întâlni
pe Ion D. Sîrbu ori de câte ori agitata
mea aventurã de student sedus de pãca-
tul creaþiei literare mi-a îngãduit. Ceasuri
petrecute în braseria Minervei: greu de
uitat maniera fascinantã în care protago-
nistul acelor neuitate festinuri fuma –
douã-trei pachete de þigãri în cele douã-
trei ceasuri (ori poate mai multe?!) pe
care le consumam sedaþi amândoi de far-
mecul ºi de adâncimea ideilor, amintiri-
lor, judecãþilor pe care el le împãrtãºea
cu un har de maestru oriental.

Zilele trecute, s-a încheiat
etapa de reînscriere la cursuri-
le preºcolare, în grãdiniþele
aflate în subordinea Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.
„Avem 10.119 de dosare de re-
înscriere, dupã perioada 08-19
mai. În intervalul imediat urmã-

Zile încãrcate pentru
învãþãmântul doljean

Se apropie vacanþa de varã, dar procesul de învã-
þãmânt nu intrã în pauzã. Mai mult de atât, vor urma
zile cât se poate de pline în ceea ce priveºte educa-

þia. S-a încheiat procedura de reînscriere a copiilor
la grãdiniþã, vor urma alte etape de aceeaºi speþã,

încep Evaluãrile Naþionale ºi Bacalaureatul.

tor, 22 mai-9 iunie, va urma
prima etapã de înscriere, pe
5.672 de locuri, cea de-a doua
etapã urmând sã se desfãºoare
între 26 iunie – 28 iulie, dupã
care va veni sesiunea de ajus-
tãri, între 31 iulie – 31 august,
astfel încât, la 1 septembrie 2017, toþi copiii sã fie cuprinºi

în aceastã formã de învãþã-
mânt”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Absolvenþii clasei
a VIII-a întrã

în „focuri”
Sãptãmâna aceasta este una

de „foc” pentru ISJ Dolj. „În
22-23 mai va avea loc înscrie-
rea pentrususþinerea probelor de
aptitudini în clasele cu profil pe-
dagogic, sportiv, muzicã, arte
vizuale ºi teologic. Secretaria-
tele unitãþilor de învãþãmânt
gimnazial completeazã , cu da-
tele personale ale candidaþilor,
fiºele de înscriere ale absolven-
þilor de clasa a VIII-a. Sunt
cinci unitãþi de învãþãmânt de-
semnate  pentru  susþ inerea
acestor probe: Colegiul Naþio-
nal Pedagogic „ªtefan Velovan”,
Liceul cu Program Sportiv „Pe-
trache Triºcu”, Liceul de Arte

„Marin Sorescu”, Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Grigorie
Teologul” ºi Liceul Teologic
Adventist, toate din Craiova.
Pentru „bilingv”, centrul este
deja tradiþional, la Colegiul
„ªtefan Odobleja”, cu datele 24
mai (englezã), 25 mai (france-
zã), 26 mai (spaniolã ºi germa-
nã cu ore diferite: 9.00, respec-
tiv 11:00). Am avut ºi cereri
pentru echivalarea unor anumi-
te probe, unitãþile de învãþã-
mânt fiind cele care au avut
competenþe în acest sens. Toa-
te dosarele sunt în lucru”, a mai
spus Monica Sunã.

Începe
Bacalaureatul

În perioada 22 – 26 mai are
loc înscrierea candidaþilor la
examenul de Bacalaureat, prima
sesiune. „Aºteptãm sã se înscrie
în jur de 4.400 de candidaþi, cu
1.000 mai puþini decât în anul
trecut. În perioada 1-5 iunie
sunt zile de vacanþã, dar pe 6

iunie tinerii absolvenþi de clasa
a XII vor susþine proba de com-
petenþã la Limba românã. De
asemenea, þin sã precizez cã la
sesiunea specialã a Bacalaurea-
tului (27 mai – 9 iunie), desti-
natã celor care participã la lo-
turile olimpice ºi la competiþiile
sportive ºi artistice internaþio-
nale, care se desfãºoarã în pe-
rioada sesiunii normale a exa-
menului de Bacalaureat, avem
doi tineri din Craiova”, a mai
menþionat inspectorul ºcolar ge-
neral al învãþãmântului doljean.
Cei  doi  care  vor  merge în
aceastã sesiune sunt  ªtefan
Ionuþ Comanºi Denis Daniel
Constantin, ambii de la Liceul
cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu”, componenþi ai Lotului
Naþional de Lupte Libere, „doi
copii cu care ne mândrim ºi de
la care aºteptãm rezultate foar-
te bune”, dupã cum a precizat
prof. Geri Mitroi, director al
LPS „Petrache Triºcu”.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Violonistul Alexandru Tomescu,
pianista Sînziana Mircea ºi bandoneo-
nistul Omar Massa  au plecat din 13
mai pânã în 9 iunie în Turneul Interna-
þional Stradivarius, ajuns la a X-a edi-
þie ºi organizat de Fundaþia „Remem-
ber Enescu” ºi Asociaþia BrandYOU-UP
împreunã cu mai mulþi parteneri. O cã-
lãtorie muzicalã în 14 centre culturale
din Romania, Mihãileni-Botoºani ºi
Franþa, care aduce în faþa publicului un
repertoriu de excepþie.

„Turneul Internaþional Stradivarius
a parcurs o cãlãtorie minunatã, plinã de
experienþe exprimate prin Muzicã, Ati-
tudine, Valori ºi, mai presus de orice, prin
apropierea de publicul mai tânãr ºi neex-
perimentat. An de an, turneul a adus la
concerte un numãr tot mai mare de spec-
tatori, peste 10.000 oameni iubitori ai

Dupã Festivalul Internaþional
de Teatru de Animaþie „EuroMa-
rionete” de la Arad – ediþia a
XVIII-a, unde a prezentat douã
spectacole, pe 19 ºi 20 mai, Tea-
trul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” primeºte o nouã invitaþie. De
aceastã datã, la Festivalul Inter-
naþional de Teatru pentru Copii
ARLECHINO – Caravana Po-
veºtilor de la Braºov, ediþia a III-
a, unde, la invitaþia Teatrului pen-
tru Copii „Arlechino”, luni, 29
mai, aduce în faþa publicului spec-
tacolul „Prinþul Broascã”. Dra-
matizare de Veselin Boidev dupã

Fraþii Grimm, în regia lui Todor Valov, traducerea Vili Ni-
colov Perveli, scenografia ºi costumele Stefka Kyuvlieva,
cu pãpuºi confecþionate de Peter Cekunov, Ganka Kirilo-
va ºi Aurelia Sadovska, „Prinþul Broascã” îi are în distri-
buþie pe actorii Cosmin Dolea, Geo Dinescu, Adriana Ion-
cu ºi Alis Ianoº. Spectacolul a fost distins în cu Premiul
special al juriului la Festivalul Internaþional de Animaþie
„Gulliver” (Galaþi, 2014), Premiul pentru cea mai bunã
interpretare acordat actriþei Adriana Ioncu ºi Premiul pen-
tru scenografie pentru Stefka Kyuvlieva la Festivalul In-
ternaþional al Teatrelor de Pãpuºi ºi Marionete „Puck”
(Cluj-Napoca, 2013).

Teatrul „Colibri”, la Caravana
Poveºtilor de la Braºov

Pânã pe data de 15 iunie,
Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”
gãzduieºte Expoziþia Internaþi-
onalã de Artã  „Culorile lu-
mii”. Aceasta cuprinde lucrãri
premiate la Concursurile Inter-
naþionale „Basmele Reginei
Maria” – ediþia a XII-a, „In-
terferenþe culturale în context
european” – ediþia a XI-a ºi la
Concursul Naþional „Eseuri
plastice – mail-art”, ediþia a XI-
a, organizate de profesorii Ioa-

na Flueraºu ºi Valentin Boboc, de la Palatul Copiilor Craio-
va. Expoziþia reuneºte lucrãri distinse cu premiul I la sec-
þiunea artã plasticã a amintitelor competiþii ºi poate fi vizi-
tatã zilnic, de luni pânã vineri, între orele 8.00-16.00.

„Culorile lumii” – expoziþie
internaþionalã de artã, în Salonul

Medieval

La Biblioteca
Municipalã „Petre
Anghel” din Bãileºti
a avut loc, ieri, o
nouã întâlnire a
membrilor Cenaclu-
lui Literar al Senio-
rilor din cadrul in-
stituþiei. Cu acest
prilej, s-a lansat vo-
lumul de versuri re-
ligioase „Între co-
loane”, semnat de
preotul ºi poetul
Mircea Lucian Nin-

cu ºi apãrut la Editura „PIM” din Iaºi, ºi s-au comemo-
rat 60 de ani de la moartea poetului George Bacovia. La
eveniment au participat seniorii cenaclului, elevi de la
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti (coord.: prof.
Camelia Ionescu) ºi elevii clasei a III-a de la ªcoala Gim-
nazialã Afumaþi (coord.: înv. Elena Neþa), care au pre-
zentat în deschidere sceneta „Suflet de copil” ºi cântece
ale copilãriei. Între invitaþi s-au numãrat profesor Valen-
tina Ignat, Valentin Turcu ºi Marian Pirnea, precum ºi
profesor preot Tudoricã Mihalache, care a fãcut o pre-
zentare a acestei a treia cãrþi semnate de Mircea Lucian
Nincu ºi a avut cuvinte de apreciere pentru autor.

Lansare de carte la Biblioteca
Municipalã Bãileºti

TTTTTurneul internaþional Stradivarius îl readuceurneul internaþional Stradivarius îl readuceurneul internaþional Stradivarius îl readuceurneul internaþional Stradivarius îl readuceurneul internaþional Stradivarius îl readuce
la Craiova pe violonistul Alexandru Tla Craiova pe violonistul Alexandru Tla Craiova pe violonistul Alexandru Tla Craiova pe violonistul Alexandru Tla Craiova pe violonistul Alexandru Tomescuomescuomescuomescuomescu

Turneul Internaþional Stradivarius 2017 aduce concertul „Anotimpuri-
le” ºi în faþa publicului craiovean, oferind un adevãrat regal muzical cu
violonistul Alexandru Tomescu ºi vioara Stradivarius Elder-Voicu (1702),
tânãra pianistã Sînziana Mircea ºi renumitul bandoneonist argentinian
Omar Massa. Evenimentul va avea loc luni, 29 mai, de la ora 19.00, la
Filarmonica „Oltenia”, ºi face parte din programul dedicat celei de-a XXI-
a ediþii a Zilelor Municipiului Craiova. Anul acesta se împlinesc 10 ani de
existenþã a Turneului Stradivarius, care a adus la concerte, an de an, un
numãr tot mai mare de spectatori. Turneul din 2017 se desfãºoarã în pe-
rioada 13 mai – 9 iunie ºi propune o cãlãtorie muzicalã unicã: interpreta-
rea în formula instrumentalã trio a celor patru Anotimpuri de Astor Piaz-
zolla, precum ºi a unor pagini muzicale celebre de Isaac Albeniz, Manuel
de Falla, Enrique Granados, Pablo de Sarasate. Biletele pentru concertul
de la Craiova costã 50 lei (30 lei pentru elevi, studenþi, pensionari) ºi pot fi
cumpãrate de la Agenþia Filarmonicii „Oltenia” (tel. 0351.414.697).

muzicii, din toate categoriile de vârstã.
Violonistul Alexandru Tomescu, liderul
acestui proiect, crede în angajamente pe
termen lung, în întâlniri care rezistã tim-
pului ºi îºi dezvoltã adevãrata valoare,
asemeni muzicii”, precizeazã organiza-
torii. Concertul „Anotimpurile” este de-
dicat proiectului de restaurare a Casei
„George Enescu” din Mihãileni-Botoºani
ºi susþinerii de cursuri de pregãtire mu-
zicalã pentru tinerii din zonã ºi nu nu-
mai, masterclass de vioarã, toate într-o
serie de evenimente consacrate marelui
muzician George Enescu.

«Peste 150 de spectacole, la care au
venit peste 75.000 spectatori, peste
100.000 km parcurºi. Mii de ore de stu-
diu, imposibil de contabilizat. Sprijinirea
a numeroase cauze sociale ºi umanitare
(Asociaþia Nevãzãtorilor din România,
protezarea copiilor hipoacuzici, dotarea
secþiei de cardiologie a Spitalului de Co-
pii „Marie Curie”, Hope and Homes for

Children Romania, salvarea Casei Enes-
cu, deschiderea Academiei de Muzicã ºi
Arte Vizuale de la Mihãileni), colabora-
rea cu numeroºi artiºti, fie ei muzicieni,
actori, pictori, producãtori video, light
designeri, regizori, fotografi – ºi lista poa-
te continua –, pentru a vã putea oferi de
fiecare datã un spectacol altfel, în care
muzica sã îºi gãseascã calea cãtre inima
ºi sufletul dvs. „Doar un început”, ar
spune vioara Stradivarius, la cei 315 ani
ai ei…», a declarat Alexandru Tomescu.

Turneul Internaþional Stradivarius a
început pe 13 mai la Braºov, a continuat
la Piteºti (14 mai ), Târgu-Mureº (16
mai), Cluj-Napoca (17 mai), Bistriþa-
Nãsãud (18 mai), Timiºoara (20 mai) ºi
Sebeº (21 mai). Urmãtoarele concerte
vor avea loc pe 23 mai – la Oneºti, 24
mai – Piatra-Neamþ, 25 mai – Iaºi, 29
mai – Craiova, 30 mai – Bucureºti (Sala
Radio) ºi 9 iunie – Târgu Jiu (Parcul
„Brâncuºi”, spectacol în aer liber)

În programul concertului: Enri-
que Granados – Fritz Kreisler – Dans
spaniol; Manuel de Falla – Fritz Kreis-
ler – Dans spaniol din opera „La vida
breve”; Isaac Albeniz – Fritz Kreisler
– Malaguena; Isaac Albeniz – Tango;
Pablo de Sarasate – Romanþa anda-
luzã, Zapateado, Jota Navarra; As-
tor Piazzolla – „Nightclub” 1960
(vioarã, bandoneon), Anotimpurile
(vioarã, pian, bandoneon).

Bandoneonistul Omar Massa s-
a nãscut în 1981, la Buenos Aires,
Argentina. A început sã înveþe pia-
nul de la 5 ani, iar la 7 ani ºi-a fãcut
debutul la Café Tortoni, o celebrã
casã de tango din Buenos Aires, cu
muzicã de Astor Piazzolla. La 12 ani
a intrat la Conservatorul Naþional de
Muzicã, unde a studiat bandoneon
cu mari profesori precum Rodolfo
Mederos, Marcos Madrigal ºi Julio
Pane. A fost, de asemenea, discipol
al maestrului Alejandro Barletta.

Pianista Sînziana Mircea
a obþinut diploma de licenþã cu
calificativul maxim la Hoc-
hschule fur Musik und Tanz
Koln, Germania, ºi diploma de
masterat la Guildhall School of
Music and Drama Londra,
unde a fost admisã cu bursã
integralã de studii oferitã de
Steinway & Sons UK. În pa-
ralel, s-a perfecþionat la Ac-
cademia Pianistica Imola „In-
contri col Maestro” din Italia.

Celebrul violonist român Alexandru Tomescu (n.
1976) ºi-a desãvârºit pregãtirea artisticã la Universi-
tatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti (1995 ºi
1999) cu distinsul pedagog ªtefan Gheorghiu, unul
dintre reprezentanþii de seamã ai ºcolii violonistice
din România. A obþinut burse de studii în S.U.A. ºi
Elveþia, unde a studiat cu Eduard Schmieder (2000)
ºi Tibor Varga (2001), iar în paralel a participat la
cursuri de perfecþionare cu Ruggiero Ricci, Igor Ois-
trah ºi Hermann Krebbers. Dintre numeroasele com-
petiþii naþionale ºi internaþionale câºtigate: Concursul
„Paganini” (Genova, 1995), Concursul „Marguerite
Long – Jacques Thibaud” (Paris, 1999) ºi Concur-
sul „George Enescu” (1999).

În 2013 a câºtigat, pentru a doua oarã, în urma
unui concurs naþional organizat de Ministerul Culturii
ºi Patrimoniului Naþional, dreptul de a cânta pentru
urmãtorii 5 ani pe vioara Stradivarius Elder-Voicu. Fo-
losit timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, in-
strumentul este considerat a fi una dintre cele mai
frumoase ºi bine conservate viori Stradivarius din lume.

Cu o carierã fantasticã în Europa ºi în lume, suc-
cese în sãli precum Theatre des Champs Elysees-
Paris, Carnegie Hall – New York sau Metropolitan Arts
Centre – Tokio, Alexandru Tomescu a ales România,
propunând publicului, an de an, în concerte live, fãrã
pauzã ºi fãrã partiturã – cele mai ample ºi dificile inte-
grale pentru vioarã solo: Paganini, Ysaye, Bach.
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Cancelarul german, Angela Merkel, a decla-
rat cã Berlinul ar trebui sã-l ajute pe preºedin-
tele Emmanuel Macron în eforturile de soluþi-
onare a problemelor cu care se confruntã
Franþa, adãugând cã rezolvarea acestora este
cea mai bunã modalitate de contracarare a po-
puliºtilor. ªefa guvernului de la Berlin ºi-a ex-
primat speranþele cã noul preºedinte francez

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Donald Trump:

SUA ºi Israel

au convenit

cã Iranul nu trebuie

sã aibã niciodatã

o armã nuclearã
Preºedintele american

Donald Trump a declarat ieri,
în cadrul unei conferinþe
comune cu preºedintele
israelian Reuven Rivlin, cã
Iranul trebuie sã înceteze
acordarea de sprijin financiar
ºi militar pentru “teroriºti ºi
miliþii” ºi nu trebuie sã deþinã
arme nucleare. “Statele Unite
ºi Israelul pot sã afirme pe o
singurã voce cã Iranului nu
trebuie sã-i fie permis nicio-
datã sã deþinã o armã nuclea-
rã - niciodatã - ºi trebuie sã
înceteze de urgenþã finanþa-
rea, pregãtirea ºi echiparea
teroriºtilor ºi miliþiilor”, a
spus Donald Trump, la
Ierusalim. Trump a transmis
cã vede un angajament tot
mai mare din partea naþiuni-
lor musulmane privind
împãrtãºirea unei cauze
comune cu Israelul, ºi anume
contracararea ameninþãrilor
din partea Iranului. “Ce s-a
întâmplat în Iran a apropiat
de Israel o mare parte din
Orientul Mijlociu. Cred cã
acesta este singurul beneficiu
al situaþiei. Am observat un
sentiment diferit faþã de Israel
din partea þãrilor care nu
aveau o abordare pozitivã în
trecut. Multe naþiuni musul-
mane ºi-au exprimat dorinþa
de a contribui la împiedicarea
terorismului ºi a radicalizãrii.
Vecinii arabi ai Israelului au
descoperit cã au o cauzã
comunã în privinþa amenin-
þãrii reprezentate de Iran”, a
spus Donald Trump. Liderul
de la Casa Albã a subliniat cã
sunt întrunite condiþiile
potrivite pentru ca Israelul ºi
þãrile arabe sã ajungã la un
acord hotãrâtor pentru situaþia
din regiune. “În urma vizitelor
recente, am descoperit motive
noi de speranþã. Cred cã avem
o oportunitate rarã sã aducem
siguranþa, stabilitatea ºi pacea
în aceastã regiune, sã învin-
gem terorismul ºi sã creãm un
viitor în armonie, prosperitate
ºi pace. Dar aceste lucruri pot
fi obþinute doar dacã vom
colabora”, a declarat liderul de
la Casa Albã. Statele Unite au
catalogat Iranul drept “un
sponsor al terorismului”.
Potrivit Administraþiei Trump,
susþinerea oferitã de Iran
pentru preºedintele sirian
Bashar al-Assad în rãzboiul
civil sirian, pentru rebelii
Houthi în rãzboiul civil din
Yemen ºi pentru miºcarea
Hezbollah în Libia a destabili-
zat Orientul Mijlociu. Donald
Trump a sosit luni în Israel,
dupã o vizitã oficialã în Arabia
Sauditã.

Cum au ajuns socialiºtii francezi în derivã!Cum au ajuns socialiºtii francezi în derivã!Cum au ajuns socialiºtii francezi în derivã!Cum au ajuns socialiºtii francezi în derivã!Cum au ajuns socialiºtii francezi în derivã!
MIRCEA CANÞÃR

În 2012, Francois Hollande câºtiga alege-
rile prezidenþiale en-fanfare, în faþa lui Nico-
las Sarkozy, ºi la fel se întampla cu partidul
socialist – al cãrui candidat fusese – în alege-
rile legislative. Dupã 5 ani lucrurile sunt aºa
cum se vãd: Emmanuel Macron, oferta unui
partid nou, rebotezat recent „La Republique
en Marche” a câºtigat prezidenþialele, a de-
semnat premierul, anunþând ºi guvernul ºi,
bineînþeles, staff-ul sãu a stabilit ºi candidaþii
pentru legislative, în 428 de cricumscripþii,
din cele 557. Nu va realiza majoritatea, potri-
vit sondajelor, la alegerile din 11 ºi 18 iunie
a.c., dar va cãuta „sprijin” la partidul republi-
can (dreapta) destul de frãmântat ºi convulsi-
onat, dupã „eºecul” greu de suportat al can-
didatului sãu, Francois Fillon, eliminat din
competiþie dupã primul tur al prezidenþialelor.
Bãtãlia electoralã este lansatã ºi alegerile le-
gislative se anunþã de mare risc pentru toate
partidele. În cea mai proastã situaþie se aflã
însã socialiºtii, la sediul acestora din strada
Solferino, din Paris, dupã scorul „istoric” la
prezidenþiale al candidatului lor, Benoit Hamon
(6,3%), prevestindu-se o situaþie imediatã
cvasi-dezastruasã la legislative, confruntarea
ducându-se între candidaþii „La Republique en
Marche” al lui Emmanuel Macron ºi Partidul
Republican, ambele de... dreapta. Analiºtii par-
tidului socialist estimeazã cã în varianta pesi-
mistã ar putea obþine doar 20 de deputaþi din

577, iar în varianta optimistã 60-80, dar nu
mai mult. Se aminteºte anul 1993, când s-a
înregistrat cel mai prost scor al socialiºtilor
dupã mai bine de 20 ani, ºi dreapta a câºtigat
484 de locuri din 575. A fost o adevãratã „Be-
rezinã”, trimitere la înfrângerea lui Napoleon
Bonaparte, în campania din Rusia. Atunci, în
1993, deprimat, preºedintele Francois Mitte-
rand le-a spus alor sãi: „Nu voi mai avea atâ-
tea ocazii sã vã vorbesc, fiþi atenþi la eterna
voastrã tentaþie de a face clanuri, bisericuþe,
divizãri (...) pentru viitor faceþi ca alegerea
colectivã sã primeze în faþa celei individua-
le”. ªi înainte de a ridica ºedinþa a insistat „Vã
cer sã ieºiþi discret. Vã voi saluta pe rând în
salonul vecin”. ªi i-a salutat pe toþi cu lacrimi
în ochi, mãrturiseºte Jacques Attali, unul câte
unul, în ordine protocolarã. Conducerea par-
tidului socialist a stabilit o platformã comunã
pentru candidaþii sãi. Însuºi primul secretar
al PS, Jean Cristophe Cambadelis este în difi-
cultate în circumscripþia sa din Paris. A criti-
cat componenþa guvermnului, condus de Edo-
uard Philippe, etichetându-l a fi de dreapta...
pentru dreapta, fãrã a inspira încredere, într-
un moment în care þara are nevoie ºi de poli-
tici de stânga. În plinã bulversare politicã,
Cambadelis nu exclude o schimbare a nume-
lui partidului ºi ipoteza a fost evocatã ieri la
Solferino. Deriva se face resimþitã. „La Re-
publique en Marche” a „racolat” 18 foºti de-

putaþi socialiºti, iar în circumscripþia electo-
ralã Essone, unde va candida fostul premier,
Manuel Valls, socialiºtii au decis sã nu-i punã
contracandidat, deºi discuþiile au fost aprin-
se. Îl va avea însã, drept contracandidat, pe
un cunoscut umorist, Diendonne, cãruia i-a
interzis un spectacol, pe vremea când era mi-
nistru de interne, acesta fiind recent condam-
nat, la douã luni de închisoare de justiþia bel-
gianã, pentru afirmaþii antisemite. Sondajele
nu aratã deloc bine pentru socialiºti, acuzele
la adresa lui Francois Hollande, mai mult se
mormãie, în timp ce un grup de foºti miniºtri
vorbesc de „reinventarea stângii”. În faþa unui
guvern „iacobin ºi liberal”, cum l-a denumit,
Benoit Hamon cere un grup de stânga, cât mai
consistent în Adunarea Naþionalã, adicã sus-
þinere pentru candidaþi comuniºti, ecologiºti
ºi socialiºti. Interesant este cã nici republica-
nilor nu le este prea bine ºi aceºtia vorbesc de
o „linie Maginot” – fortificaþie construitã în-
tre cele douã rãzboaie mondiale (1928-1940)
la frontierele cu Germania, Elveþia, Italia – în
relaþiile cu „La Republique en Marche”, parti-
dul prezidenþial. De urmãrit rãmâne însã dife-
rendumul pe care îl are Emmanuel Macron
cu... presa, abordarea celor de la Elysee, la
întocmirea listei de jurnaliºti, care urmau sã îl
însoþeascã în Mali, un teatru de operaþiuni
militare, fiind total schimbatã faþã de manda-
tul lui Francois Hollande.

Uniunea Europeanã nu va iniþia negocierile cu Marea
Britanie pânã când Londra nu va achita restanþele

Statele Uniunii Europene au
avertizat, ieri, Marea Britanie cã
negocierile pe tema relaþiilor post-
Brexit nu vor începe pânã când
Londra nu va achita datoriile cu-
rente faþã de blocul comunitar.
Guvernele statelor UE au aprobat
planul comun de negocieri pe tema
Brexit, dar au reiterat insistenþa de
a nu negocia viitoarele relaþii cu
Marea Britanie, dacã Londra nu îºi
va achita datoriile. În prima etapã,
negocierile se vor referi la condi-
þiile ieºirii Marii Britanii din Uniu-

nea Europeanã, iar apoi la viitoa-
rea relaþie bilateralã. “Este clar cã
în problemele financiare dacã ne-
gocierile se vor bloca nu vom ajun-
ge la etapa a doua, adicã la viitoa-
rele relaþii între Uniunea Europea-
nã ºi Marea Britanie”, a declarat
Jean Asselborn, ministrul de Ex-
terne din Luxemburg. “Este un
principiu britanic ca atunci când
faci parte dintr-un club ºi pleci tre-
buie sã îþi plãteºti datoriile”, a spus,
la rândul sãu, Bert Koenders, mi-
nistrul olandez de Externe. Potri-

vit unor oficiali europeni, Uniunea
Europeanã intenþioneazã sã sesize-
ze Curtea Internaþionalã de Justi-
þie, dacã Guvernul de la Londra va
refuza sã achite obligaþiile finan-
ciare restante ale Marii Britanii,
estimate la o sumã cuprinsã între
60 ºi 100 de miliarde de euro. Pe
de altã parte, miniºtrii de Externe
din Uniunea Europeanã i-au acor-
dat , cu unanimitate de voturi, fran-
cezului Michel Barnier mandatul
pentru a începe negocierile privind
ieºirea Marii Britanii din Blocul
comunitar. “Cele 27 de state din
UE au adoptat în unanimitate de-
cizia care autorizeazã negocierile
în temeiul articolului 50. Un man-
dat puternic ºi clar pentru Michel
Barnier”, a anunþat adjunctul lui
Barnier, Sabine Weyand. Negocie-
rile nu sunt aºteptate sã înceapã
pânã la jumãtatea lunii iunie, dupã
alegerile generale din Marea Brita-
nie. Barnier va purta discuþii în nu-
mele celor 27 de state membre ale
UE pentru urmãtorii doi ani. “I-am
acordat un mandat greu de îndepli-
nit, dar cele 27 de state au încrede-
re totalã în el. Miniºtrii au convenit

rapid azi asupra directivelor de ne-
gociere. Unitatea ºi consensul între
cele 27 de state au fost menþinute.
Drepturile cetãþenilor se aflã în frun-
tea agendei noastre ºi cãutãm o so-
luþie ambiþioasã”, a spus Louis
Grech, vicepremierul Maltei, care
prezideazã Consiliul Afaceri Gene-
rale. În afarã de acordarea manda-
tului pentru Michel Barnier, miniº-
trii europeni de Externe au aprobat
constituirea unui grup de lucru pen-
tru Brexit în cadrul Consiliului Uni-
unii Europene, care va fi condus
de cãtre Didier Seeuws, un belgian
care îl consiliazã pe Donald Tusk.
Cele mai importante directive de
negociere privind Brexit includ
drepturile cetãþenilor, acordul finan-
ciar ºi situaþia Irlandei, precum ºi
alte chestiuni în care existã un risc
de incertitudine juridicã dupã Bre-
xit. Sãptãmâna trecutã, negociato-
rul ºef al Uniunii Europene pentru
Brexit - Michel Barnier ºi preºedin-
tele Consiliului European - Donald
Tusk au vorbit în Parlamentul Eu-
ropean despre poziþia Blocului co-
munitar în privinþa acordurilor fi-
nanciare dupã Brexit.

Merkel spune cã Germania ar trebui sã-l ajute
pe Macron sã rezolve problemele Franþei

va reuºi sã diminueze rata ºomajului din Fran-
þa, care se situeazã la aproximativ 9,6%.Em-
manuel Macron a câºtigat scrutinul preziden-
þial cu un program politic ce îmbinã elemente
liberale ºi mãsuri de tip social. Cu toate aces-
tea, noul lider va avea sarcina dificilã de a re-
lansa economia francezã ºi de a soluþiona pro-
blemele de ordin social, în principal rata ridi-

catã a ºomajului, situaþia dificilã din zonele
suburbane ºi criza imigraþiei. Macron a anun-
þat cã plãnuieºte sã iniþieze cât mai rapid o re-
formã a legislaþiei în domeniul muncii. Liderul
german ºi-a declarat susþinerea faþã de Ma-
cron încã din timpul campaniei electorale pen-
tru preºedinþia Franþei, unde acesta s-a con-
fruntat cu eurosceptica Marine Le Pen.
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Omul din întuneric

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

Trei prieteni pãtrund în casa
unui singuratic orb, convinºi cã
vor obþine un câºtig facil, numai
pentru a se afla într-o luptã
terifiantã pe viaþã ºi pe moarte în
Omul din întuneric, al doilea film
artistic al scenaristului ºi regizo-
rului Fede Alvarez (Evil Dead)ºi al
legendarului producãtor Sam
Raimi. În al doilea sãu film artis-
tic, Alvarez ne surprinde cu un
thriller horror...

Hitman

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 20:30

Agentul fãrã nume are o
precizie uluitoare, ucide cu
sânge rece, nu pentru ca i-ar
face plãcere, ci pentru cã aºa
a fost educat: sã-ºi execute
sarcinile cu profesionalism.
Însã nici mãcar 47 nu a putut
sã anticipeze incursiunea în
viaþa sa, atât de exactã, a
unei "ecuaþii întâmplãtoare":
o tulburare neaºteptatã a
conºtiinþei ºi emoþiile necu-
noscute trezite în el de o
rusoaicã misterioasã.

Miss Agent Secret

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Concursul de frumuseþe
Miss Statele Unite, gazdã
venerabilã ºi faimoasã a
frumuseþii americane în ulti-
mii cincizeci de ani, a primit
o ameninþare de la unul din-
tre cei mai periculoºi crimi-
nali din întreaga þarã, poreclit
“Citizen”. F.B.I.-ul l-a urmãrit
tot timpul pe acest psihopat,
în timp ce teroriza întreaga
naþiune cu bombe, împuºcã-
turi ºi incendieri deliberate...

MARÞI - 23 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 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Anchetele comisarului

Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Observatori la Parlamen-

tul European (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Europa mea (R)
05:00 Garantat 100% (R)
05:50 Adevãruri despre trecut (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
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 Utta Danella
2000, Germania, Dramã
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:35 Cãpitanul America: Rãzboi
civil

10:00 O fatã în râu: Preþul iertãrii
10:40 Þestoasele Ninja 2
12:35 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
14:15 Back to Mom's
15:50 Pact matrimonial
17:25 Prima recoltã
19:05 Gherila
20:00 Prinþesa albã
21:00 Omul din întuneric
22:30 Australia
01:10 Hostel - Cãminul ororilor
02:45 Capital propriu
04:25 Fraþii Solomon
06:00 Back to Mom's

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 Hitman
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:15 Garda de corp
2009, SUA, Acþiune
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:45 Hitman (R)
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:15 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 Viaþã nedreaptã
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)
05:15 Ce se întâmplã doctore ?
05:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Prietenie (R)
14:30 Pregãteºte-te, cã vine!

(R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 Între douã lumi
22:45 Copiii lui Perkins
00:45 Invadarea lumii : Bãtãlia

Los Angeles (R)
02:45 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Miss Agent Secret
2000, SUA, Aventuri, Comedie
22:30 Xtra Night Show
01:00 Miss Agent Secret (R)
2000, SUA, Aventuri, Comedie
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
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
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Sexy Harem Ada-Kaleh

(R)
2001, SUA, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Veronica
1972, România, Familie, Muzical
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Un uriaº cu inima mare
2010, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 În cãutarea Amandei (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
23:00 “Bucuraþi-vã de fotbal!”,

Finale Uefa Champions League:
Dortmund–Juventus 3-1 (1997)
(EVENIMENT)

01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 23 mai - max: 23°C - min: 13°C

$
1 EURO ........................... 4,5600 ............. 45600
1 lirã sterlinã................................5,2949....................53949

1 dolar SUA.......................4,0774........40774
1 g AUR (preþ în lei)........164,7405.....1647405

Cursul pieþei valutare din 23 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 23 mai 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare. CNTEE Trans-
electrica SA – Sucursala de Trans-
port Craiova, titular al proiectului
„Executare lucrãri de construire noi
capacitãþi de transport energie elec-
tricã, retehnologizare staþie 220/110
kV Craiova Nord”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj-
AVIZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU,
pentru proiectul „Executare lucrãri
de construire noi capacitãþi de
transport energie electricã, retehno-
logizare staþie 220/110kW Craiova
Nord”, propus a fi amplasat în ex-
travilanul comunei ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj pe partea dreaptã a DN
65C Craiova- Bãlceºti. 1.  Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj str. Petru
Rareº nr. 1,  în zilele de Luni- Vineri,
între orele 9.00- 14.00 , precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http:/
/apmdj.anpm.ro.Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare
în pânã la data de 27.05.2017.

In conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, TI-
TULARUL Comuna Butoieºti, jude-
þul Mehedinþi, Tel. 0252373003, inten-
þioneazã sã solicite  de la A.N. “Apele
Romane” - ABA Jiu, aviz de gospo-
darire a apelor pentru „Elaborare
PLAN URBANISTIC GENERAL”
Comuna Butoieºti, Judeþul Mehe-
dinþi. Persoanele care doresc sã obþi-
nã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodarire
a apelor, pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã. Persoane-
le care doresc sã transmitã observa-
þii, sugestii ºi recomãndari se pot adre-
sa solicitantului dupã data de
17.05..2017 (data estimatã la care se
va transmite solicitarea de aviz).

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;

S.C. AGRIQUEST SRL anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
„Dezvoltare zona turisticã Drãgo-
teºti, Dolj- Construire agropensi-
une S+P+1E ºi împrejmuire „pro-
pus a fi amplasat în comuna Drã-
goteºti, sat Popînzãleºti, sector
T30, P 881, 882, 883, 884, str. Nico-
lae Titulescu, nr. 135, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J,
între orele 8.00-16.00 ºi vineri în-
tre orele 8.00-14.00 ºi la sediul ti-
tularului din comuna Drãgoteºti,
sat Popînzãleºti, str. Nicolae Titu-
lescu, nr. 137. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251/419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Primãria Comunei Robã-
neºti, judeþul Dolj, organizeazã
„CONCURS„ pentru ocuparea pe
perioadã  nedeterminatã a func-
þiei publice  de executie ,vacante
de  referent ,clasa III,grad profesi-
onal ,,superior”  în cadrul com-
partimentului ,,contabilitate ,im-
pozite ºi taxe“; - Concursul va
avea loc la sediul Primariei Robã-
neºti, dupã cum urmeazã: - în data
de 26.06.2017, ora 10 – proba scri-
sã; - In data de 28.06.2017, ora 12
-  proba de interviu; Condiþii de
participare la concurs: Studii: me-
dii de specialitate; Dosarele de
înscriere la concurs se vor depu-
ne în termen de 20  zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului. Biblio-
grafia ºi actele solicitate pentru
dosarul de înscriere la concurs
sunt afiºate la sediul Primãriei Ro-
bãneºti. Relaþii suplimentare la te-
lefon 0251456289; 0747580189.

Anunþul tãu!
Societatea comercialã HE-

LIN‘S TRADING S.R.L. anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „AMPLA-
SARE CONSTRUCÞIE PROVIZO-
RIE CU DESTINAÞIA SPAÞIU EVE-
NIMENTE, SCHIMBARE DESTI-
NAÞIE ªI AMENAJARE HALÃ DE-
POZITARE ÎN SPAÞIU ANEXÃ
EVENIMENTE; OBÞINERE AUTO-
RIZAÞIE DE ACCES LA D.N. 65”,
propus a fi amplasat în Comuna
Pieleºti, satul Pieleºti, str. Calea Bu-
cureºti (DN 65), nr. 140/2, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
ºi la sediul HELIN‘S TRADING SRL,
comuna Gherceºti, strada Aviato-
rilor, nr.10, în zilele de luni- joi între
orele 8.00-16.00 ºi vineri între ore-
le 8.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

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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ANIVERSÃRI
Minunatei noastre
OLTEANU ANDRA,
la aniversarea celor
18 ani, îi dorim mult
noroc în viaþã, bu-
curii, sãnãtate ºi un
viitor strãlucit, sã
fie înconjuratã de
dragoste ºi flori,
aºa, ca azi. La mulþi
ani fericiþi! Vecine-
le Sili ºi Irina.
La mulþi ani fru-
moºi, cu bucurii ºi
realizãri, urãm dra-
gei noastre vecine
DEACONU ELENA,
alãturi de cele mai
alese gânduri de
sãnãtate. Calde
îmbrãþiºãri din
partea vecinelor
Lucica ºi Sili.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Urãm dragei noas-
tre vecine BE-
CHEANU LUIZA
ILEANA multã sã-
nãtate ºi bucurii
alãturi de cei dragi,
realizãri ºi noroc în
viaþã. Sili ºi copiii.
Doamnei asistentã
Constanþa, de la
Spitalul CFR Craio-
va, îi urãm multã
sãnãtate, bucurii,
împliniri alãturi de
cei dragi. Cu res-
pect ºi preþuire, Sili
ºi copiii.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentra-
lã, exclus agenþii. Te-
lefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu 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.

Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/ 548.870.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF - 2,6 nou -
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
VIN roºu de buturu-
gã. Telefon: 0749/
012.505.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). 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 þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 23 mai 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdi-
na, 4 bare cornier de
70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete milita-
re noi, frigider. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã metalicã
- 100 lei, polizor elec-
tric - 100 lei, bicicletã
copii - 50 lei. Telefon:
0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de
spãlat Alba-Lux -
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Calorifere fontã,
aspirator, telefon
mobil EBODA, cutii
pãstrare armament
mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argã-
site, combinã mu-
zicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Filiala Dolj a cadrelor
Militare în Rezervã
din Ministerul de In-
terne invitã pe toþi
membrii sãi sã parti-
cipe la Conferinþa
Anualã ce va avea
loc în ziua de 25 Mai
ora 10.00 la sediul In-
spectoratului Jude-
þean de Poliþie Dolj
str. Amaradia Nr.32.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Colectivul Cen-
trului Medical
Amaradia este
alãturi de dr. Tur-
culeanu Marius ºi
Petriºor Anca la
greaua durere pri-
cinuitã de dece-
sul mamei. Since-
re condoleanþe!
Dumnezeu sã o
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
Col. (r) Deca ªte-
fan ºi Lt (retr). Hris-
tea Mircea regretã
trecerea în nefiin-
þã a dr. ing. fost Mi-
nistru al Agricultu-
rii CONSTANTIN
GLÃVAN, prieten
drag ºi sunt alãturi
de cei doi fraþi Titu
ºi Petricã în aces-
te clipe dureroase.
Sincere condo-
leanþe familiei în-
doliate! Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în  pace!
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Atacantul Andrei Ivan este ur-
mãtorul pe lista de vânzãri a clu-
bului Universitãþii Craiova. Pentru
el, oficialii din Bãnie au refuzat 3
milioane de euro, oferiþi de FC Bru-
ges, belgienii orientându-se ime-
diat spre Dorin Rotariu, de la Di-
namo. Atunci, conducãtorii ªtiin-
þei l-au „blocat” pe Ivan, deoare-
ce le-au promis fanilor cã nu vor
ceda mai mult de un jucãtor im-
portant pe sezon. I-au fãgãduit
însã atacantului de 20 de ani cã la
urmãtoarea perioadã de mercato
va primi dezlegarea, dacã va mai
exista o ofertã concretã pentru el.
Preþul minim solicitat de Univer-
sitatea Craiova este 3 milioane de
euro, dintre care doar 2 milioane
ar reveni clubului, restul urmând
a fi preluaþi de firma fostului acþi-
onar dinamovist Nicolae Badea,
care deþine, prin clubul Sporting
Piteºti, un procent din vânzarea lui
Ivan. Deºi FCSB este interesatã
ºi ea de cãpitanul Craiovei, dar nu-
l poate accesa, chiar dacã în urmã
cu un an a fost aproape de a-l în-
corpora. „Nu poþi sã stai cu unii
în rãzboi ºi sã le vinzi glonþe.
Ppoate sã dea FCSB un milion pe

Ivan, de vânzare doar peste hotareIvan, de vânzare doar peste hotareIvan, de vânzare doar peste hotareIvan, de vânzare doar peste hotareIvan, de vânzare doar peste hotare
FCSB l-ar dori pe cãpitanul Craiovei, dar acesta va fi

cedat doar în cazul unei oferte din strãinãtate

SERIA 1 – Etapa a 25-a: Recol-
ta Galicea Mare a stat. Voinþa Ca-
raula - Fulgerul Maglavit 5-1, Vii-
torul Dobridor 3-0, Vânãtorul Desa
- Avântul Rast 6-1, Spicul Unirea -
SC Poiana Mare 3-0, Avântul Giu-
bega - Viitorul Dobridor 0-3, Ciu-
percenii Noi - Recolta Cioroiaºi 6-
1, Ciupercenii Vechi - Victoria Pe-
riºor 3-0, Victoria Pleniþa - Flacã-
ra Moþãþei nu s-a jucat.

Clasament: 1. Pleniþa 49p, 2. Desa
48, 3. Moþãþei 48, 4. Ciupercenii Vechi
35, 5. Cioroiaºi 34, 6. Caraula 34, 7.
Poiana Mare 33, 8. Unirea 32, 9.
Ciupercenii Noi 32, 10. Rast 29, 11.
Maglavit 22, 12. Dobridor 19, 13.
Periºor 12, 14. Giubega 4.

SERIA 2 – Etapa a 25-a: Aktiv
Padea - Progresul Bãileºti 0-3, Glo-
ria Catane - Recolta Urzicuþa 14-
1, Mãceºu de Jos - Viitorul Þuglui
1-1, Mãceºu de Sus - Viitorul Afu-
maþi 6-3, Viitorul Giurgiþa - Unirea
Goicea 6-2, Dunãrea Gighera - Ful-
gerul Întorsura 0-3, Progresul Ce-
rãt - Triumf Bârca 3-2, Seaca de
Câmp - ªtiinþa Calopãr 6-3.

Clasament: 1. Catane 70p, 2.
Mãceºu de Jos 56, 3. Mãceºu de
Sus 55, 4. Þuglui 45, 5. Afumaþi 44,
6. Cerãt 41, 7. Calopãr 41, 8. Întor-
sura 40, 9. Giurgiþa 37, 10. Bãileºti
37, 11. Goicea 30, 12. Bârca 30, 13.
Seaca de Câmp 21, 14. Padea 19,
15. Urzicuþa 13, 16. Gighera 9.

SERIA 3 – Etapa a 20-a:
Voinþa Puþuri - Victoria Cãlãraºi
3-0, Avântul Daneþi - Inter Se-
cui 3-0, Progresul Castranova -
AS Rojiºte nu s-a jucat, Trico-
lor Dãbuleni - Fulgerul Mârºani
4-1, Unirea Tâmbureºti - Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus 1-1,
Unirea Amãrãºtii de Jos - Avân-
tul Dobreºti 3-0.

Clasament: 1. Puþuri 46p, 2.
Castranova 43, 3. Dãbuleni 39,
4. Secui 38, 5. Amãrãºtii de Sus
36, 6. Tâmbureºti 29, 7. Daneþi
24, 8. Mârºani 23, 9. Dobreºti 21,
11. Amãrãºtii de Jos 21, 12. Ro-
jiºte 19, 12. Cãlãraºi 1.

SERIA 4 – Etapa a 20-a:
Torentul Secui - Avântul Pie-
leºti 1-3, Energia Radomir - Vi-
itorul Teasc 3-0, Viitorul Ghin-
deni - Flacãra Drãgoteºti 2-7,
Viitorul Coºoveni - City Leu 3-
1, Luceafãrul Popânzãleºti -
Progresul Mischii 2-5, Viitorul
II Cârcea - ªtiinþa Celaru 6-3.

Clasament: 1. Celaru 51p, 2.
Cârcea II 50, 3. Leu 44, 4. Ra-
domir 43, 5. Coºoveni 32, 6.
Mischii 31, 7. Pieleºti 28, 8.
Ghindeni 26, 9. T. Secui 12, 10.
Drãgoteºti 11, 11. Popânzãleºti
12, 12. Teasc 6.

SERIA 5  - Etapa a 23-a: Jiul
Bâlta - AS Greceºti nu s-a ju-
cat, Viitorul Valea Fântânilor -
Betis Craiova 1-2, Viitorul Cra-
iova - Voinþa Belcin nu s-a ju-
cat, Voinþa Raznic - Vulturul
Cernãteºti 0-3, Jiul Breasta -
ªtiinþa 2016 Craiova 1-3, Ra-
pid Potmelþu - CS Sopot 2-2,
AS Scãeºti a stat.

Clasament: 1. Potmelþu 36p,
2. Sopot 35, 3. Belcin 34, 4.
Cernãteºti 30, 5. Bâlta 26, 6.
Scãeºti 24, 7. Betis 24, 8. ªtiin-
þa 22, 9. Valea Fântânilor 20,
10. Raznic 16, 11. Breasta 8.

Liga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente

Play-out, etapa a XI-a
Gaz Metan – Concordia,  astãzi ,  ora 18
ACS Poli  – Pandurii ,  astãzi ,  ora 20.30

ASA - FC Voluntari ,  joi ,  ora 18
FC Botoºani  -  CSMP Iaºi ,  joi ,  ora 20.30

7. CSMP Iaºi 11 6 5 0 13-3 38
8. Gaz Metan 11 3 5 3 12-9 34
9. Voluntari 11 5 3 3 14-14 33
10. Botoºani 11 3 5 3 12-8 30
11. ACS Poli 11 4 4 3 11-10 23
12. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
13. Pandurii 11 3 4 4 10-16 23
14. ASA 11 1 4 6 3-12 13
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  PLAY-OUT

Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj a organizat sâm-
bãtã, 20 mai 2017, proba sporti-
vã – duelul galeriilor, din cadrul
Competiþiei Tinereþii. Acþiunea s-
a desfãºurat la Sala Polivalentã din
Craiova, acolo unde s-au întâlnit
elevi de la licee din Craiova, Cala-
fat ºi Filiaºi. Competiþia se va fi-
naliza pe data de 26 mai 2017,
atunci când vor fi centralizate re-
zultatele de la toate probele care

Liceenii au exersat fenomenul ultrasLiceenii au exersat fenomenul ultrasLiceenii au exersat fenomenul ultrasLiceenii au exersat fenomenul ultrasLiceenii au exersat fenomenul ultras
la „Competiþia Tla „Competiþia Tla „Competiþia Tla „Competiþia Tla „Competiþia Tinereþii”inereþii”inereþii”inereþii”inereþii”

s-au desfãºurat pe parcursul anu-
lui ºcolar 2016- 2017. Festivita-
tea de premiere va avea loc pe data
de 27 mai 2017, începând cu ora
11, în Sala Albastrã din cadrul
Universitãþii din Craiova.

Duelul galeriilor a fost adjude-
cat de Colegiul Naþional Elena
Cuza, urmat de Liceul Voltaire ºi
Liceul Traian Vuia. Cele mai in-
ventive majorete sunt cele de la
Liceul Teoretic Tudor Arghezi,

urmate de Liceul Voltaire ºi Cole-
giul Naþional Elena Cuza. În pro-
ba de ºtafetã s-a impus Colegiul
Naþional ªtefan Velovan, urmat de
Liceul Henri Coandã - 95 puncte
ºi Colegiul Naþional Nicolae Titu-
lescu - 90 puncte. Frânghia au
tras-o cel mai vârtos cei de la Li-
ceul Teoretic Tudor Arghezi, po-
diumul fiind completat de Liceul
Voltaire ºi Colegiul Naþional Mili-
tar Tudor Vladimirescu.

O echipã old-boys a ªtiinþei avut
ca adversarã una formatã din pro-
fesori de la Universitatea din Cra-
iova, într-o disputã devenitã tradi-
þionalã la Cupa Universitãþii Craio-
va pentru liceele din Oltenia, com-
petiþie care ºi-a consumat a patra

Profesori de fotbal vs profesori universitari,Profesori de fotbal vs profesori universitari,Profesori de fotbal vs profesori universitari,Profesori de fotbal vs profesori universitari,Profesori de fotbal vs profesori universitari,
la Cupa Universitãþii din Craiovala Cupa Universitãþii din Craiovala Cupa Universitãþii din Craiovala Cupa Universitãþii din Craiovala Cupa Universitãþii din Craiova

ediþie. Dacã Sorin Cârþu a ales ro-
lul de antrenor ªtiinþei old-boys, pe
teren s-au aflat, printre alþii, Emil
Sãndoi, Marius Sava ori Silvian
Cristescu, dar ºi portarul titular al
generaþiei actuale, moldoveanul
Neculai Calancea. Clubul din Bã-

nie l-a premiat cu un echipament
complet de joc pe cel mai bun ju-
cãtor al turneului, Andrei Fernan-
do Dragu, de la Liceul cu Program
Sportiv Târgu Jiu. Întrecerea a fost
câºtigatã de Liceul Pedagogic din
Turnu Severin.

X jucãtor, dar dacã tot un milion
dau alþii, jucãtorul doreºte sã mear-
gã la un contract de 400 de mii pe
an, în loc de 150 de mii pe an.
Atunci când intrã în competiþie un
club din exterior, cu FCSB-ul, ca
sã continuãm cu acelaºi client,
FCSB-ul nu are nicio ºansã” ex-
plicã Marcel Popescu.

În sezonul trecut, Ivan a reuºit
10 goluri ºi 5 assist-uri pentru gru-
parea craioveanã.
Cãtãlin Mulþescu continuã

la Universitatea
Gigi Mulþescu ºi-a încheiat con-

turile cu Universitatea Craiova,
contractul sãu expirând în vara
aceasta ºi nefiind prelungit. În
schimb, Cãtãlin Mulþescu, fiul fos-
tului antrenor, va continua în Bã-
nie, conducerea fiind mulþumitã de
metodele de antrenament ale aces-
tuia ºi implicit de modul cum s-a
prezentat portarul titular, Neculai
Calancea, dar ºi puºtiul Andrei
Vlad, care a debutat în meciul cu
Viitorul. Din vara aceasta, în Bãnie
se va întoarce ºi Laurenþiu Popes-
cu, dar va dispãrea veteranul portu-
ghez Pedro Mingote.
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