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- Zicala aia “Ai carte, ai parte”,

e valabilã numai în poker, cã-n

politicã ai parte ºi fãrã carte.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Un cotidian francez, de refe-
rinþã, consacrã un articol „ru-
tei româneºti” pe Marea Nea-
grã – mai nouã – a imigranþi-
lor, care ar fi ignorat pânã acum
penetrarea teritoriului UE, prin
aceastã zonã, România nefã-
când parte din spaþiul Schen-
gen. Punctul de plecare al arti-
colului este interceptarea de
garda de coastã românã, în
noaptea de 12 spre 13 septem-
brie a.c., a unui vas având la
bord 157 migranþi, din care 56
copii. „Marea era agitatã, cu
valuri de 2-3 metri înãlþime.
Toate persoanele se aflau într-
o situaþie periculoasã, existând
riscul înecãrii lor”…
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Ministerul Agriculturii a pu-
blicat pe propriul site un proiect
de lege în care prezintã cuantu-
murile subvenþiilor pe care le
vor încasa fermierii pentru Cam-
pania 2017. Potrivit acestui do-
cument se propune cuantumul
plãþilor directe în sectorul vege-
tal, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se acordã pentru anul
de cerere 2017, ca mecanisme de
susþinere a producãtorilor agri-
coli, prin aplicarea urmãtoare-
lor scheme : a) schema de platã
unicã pe suprafaþã;…
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Poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice de la
Inspectoratul de Poliþie Ju-
deþean (IPJ) Dolj, împreunã
cu doi inspectori din cadrul
Direcþiei Sanitar-Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor (DSVSA) Dolj au fã-
cut, ieri, o serie de controa-
le la comercianþii din Cala-
fat ºi Bãileºti, în cadrul unei
acþiuni vizând preveniriea
evaziunii fiscale din dome-
niul comercializãrii produse-
lor din carne, dar ºi din ca-
tegoria legume - fructe. Pen-
tru neregulile constatate oa-
menii legii au aplicat amenzi
de peste 124.000 lei ºi au dis-
pus confiscarea a 395 kg

carne ºi pes-
te 360 kg legume
- fructe, valoarea
acestor bunuri de-
pãºind 4.300 lei.
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Ministrul pentru
Afaceri Europene
promite o ofensivã
pentru aderarea
României la Spaþiul
Schengen

Ministrul pentru Afaceri Euro-
pene, Victor Negrescu, a declarat,
ieri, cã România începe o nouã
ofensivã pentru a adera la Spaþiul
Schengen, el precizând cã în ulti-
mele sãptãmâni a reorganizat la ni-
velul sistemului de gestiune al afa-
cerilor europene din þarã grupuri
de lucru pentru acest lucru. ”Cu
siguranþã România are toate drep-
turile de a fi parte din Schengen.
România îndeplineºte de mai mulþi
ani toate criteriile pentru a adera
la Spaþiul Schengen ºi acest lucru
a fost menþionat, transmis de toþi
oficialii români. Dar nu vom sta
doar la simple declaraþii. De ace-
ea deja de trei sãptãmâni am rede-
marat, reorganizat la nivelul sis-
temului de gestiune al afacerior
europene din România grupurile
de lucru privind Schengen. Româ-
nia începe în acest sens o nouã
organizare a proiectului nostru de
aderare la spaþiul Schengen, pu-
tem chiar vorbi de o nouã ofensi-
vã în marginea acestei idei”, a
declarat ministrul delegat al Afa-
cerilor Europene, Victor Negres-
cu. El a apreciat cã România poate
contribui mai bine la reforma
Schengen dacã este în interiorul
Schengen. ”Probabil cã trebuie sã
ne schimbãm tactica, trebuie sã fim
mai proactivi ºi sã fim mai pre-
zenþi în þãrile în care existã un anu-
mit scepticism cu privire la adera-
rea þãrii noastre. Este nevoie ca
România sã fie mai proactivã, nu
doar sã fie în aºteptarea unui rãs-
puns din partea þãrilor membre.
Avem sprijinul Comisiei Europe-
ne, avem sprijinul unei bune pãrþi
a statelor membre. Este important
sã fim prezenþi acolo în statele care
au anumite reticenþe. Avem în ve-
dere ca, în perioada urmãtoare, sã
avem întâlniri ºi vizite importante
atât în Olanda, atât în Germania,
cât ºi în Franþa pentru a da toate
informaþiile necesare cu un nou
dosar…”, a mai spus Negrescu.
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Un cotidian francez, de referinþã, consa-

crã un articol „rutei româneºti” pe Marea
Neagrã – mai nouã – a imigranþilor, care ar fi
ignorat pânã acum penetrarea teritoriului UE,
prin aceastã zonã, România nefãcând parte
din spaþiul Schengen. Punctul de plecare al
articolului este interceptarea de garda de coas-
tã românã, în noaptea de 12 spre 13 septem-
brie a.c., a unui vas având la bord 157 mi-
granþi, din care 56 copii. „Marea era agitatã,
cu valuri de 2-3 metri înãlþime. Toate persoa-
nele se aflau într-o situaþie periculoasã, exis-
tând riscul înecãrii lor”, a declarat Cristian
Ciucu, adjunct al gãrzii de coastã Constanþa.
De la mijlocul lunii august este cel de-al cin-
cilea vas interceptat lângã litoralul Mãrii Ne-
gre, cu imigranþi veniþi din Siria, Irak, Pakis-
tan, dar ºi alte þãri africane. „Marea Neagrã
este mult mai dificilã de traversat, cu ambar-
caþiuni mici, decât Mediterana”, a explicat
Krzysztof Borowski, reprezentantul FRON-
TEX, agenþia europeanã de pazã a frontiere-
lor. În opinia acestuia este posibil ca trafican-
þii – cãlãuzele – sã testeze o nouã rutã pe Marea
Neagrã. Situaþia este sub control. Pentru co-
rectitudinea lor, lucrurile meritã însã o altã
abordare, fiindcã nu este deloc vorba „de un
traseu alternativ nou”. Chiar dacã este adevã-

rat cã frontiera Bulgariei cu Turcia a fost
sistematic forþatã, spre a fi penetratã, ceea
ce s-a mai întâmplat, ºi porozitatea frontie-
rei României cu Bulgaria a fost pusã la în-
cercare. Pe toate tronsoanele ei, ºi, bineîn-
þeles, ºi tronsonul apaþinând judeþului Dolj.
Aici nu este vorba de niciun parti pris. Odatã
sosiþi, imigranþii fac o cerere de azil ºi au
interdicþia de a se instala într-o altã þarã, îna-
inte ca solicitatea lor sã fie soluþionatã într-
un fel sau altul. În septembrie 2015 Comisia
Europeanã a propus României acceptarea
cotei de 4180 imigranþi, o cifrã mare, pentru
o þarã care nu dispune decât de ºase centre
de refugiaþi, cu o capacitate de cazare limi-
tatã. Chiar nefiind membrã a spaþiului Schen-
gen, România îºi face exemplar datoria, con-
form obligaþiilor asumate de a-ºi veghea fron-
tierele. ªi presa consemneazã cotidian de-
spre tot felul de evenimente. Poliþia de fron-
tierã de la Calafat, de pildã, susþinutã de efec-
tive de jandarmi – adecvat dotatã –  este la
datorie 24 de ore din 24. ªi judecând dupã
seriozitatea misiunii, cu care este învestitã,
pare greu ºi pentru „pãsãrile de pasaj” sã
treacã frontiera fãrã a fi detectate. Mai clar:
nu ne aflãm în faþa unei relative securizãri a
frontierei, ci a unei impenetrabilitãþi a aces-

teia. Cã toatã povestea cu imigranþii rãmâne
discutabilã, o dovedeºte ºi faptul cã Ungaria
ºi Slovacia – dar ºi Polonia – evocând pre-
zervarea omogenitãþii etnice, au contestat
pertinenþa mecanismului de „relocare urgen-
tã”, a cererilor de azil – în temeiul principiu-
lui solidaritãþii – ºi nu vor sã þinã seama de
decizia Curþii de Justiþie a UE din 6 septem-
brie a.c., care a validat opþiunea Bruxelles-
ului în privinþa cotelor de refugiaþi. Discuþii-
le pe aceastã temã sunt momentan paraliza-
te. Italia, de pildã, asaltatã continuu, a decla-
rat cã nu mai poate primi refugiaþi, dupã ce
a înregistrat peste 200.000 numai anul aceas-
ta, ºi 600.000 dupã anul 2014. Roma încearcã
sã coopereze, mai nou, cu Tripoli, prin tri-
miterea a 5 nave militare, autorizate de Par-
lamentul italian, în apele teritoriale libiene. S-
a ajuns pânã acolo încât mai multe ONG-uri
au intrat în vizorul procurorilor din Trapani
(Sicilia) pentru cã ar favoriza „imigraþia ile-
galã”, prin participarea la salvare a imigran-
þilor veniþi din Libia. Oricum am întoarce dis-
cuþia, lucrurile rãmân extrem de încurcate,
mai ales cã existã cãlãuze specializate care
încaseazã sume frumoase de la o lume sãra-
cã, disperatã, dar ºi o poliþie de frontierã care
nu cunoaºte liniºte.

„Prin acest demers, PNL nu blo-
cheazã organizarea niciunui refe-
rendum la nivel naþional. PNL nu
a contestat Legea 3/2000 în forma
actualã, care permite organizarea
oricãrui referendum, ci am contestat
legea de modificare a acestei legi
prin care Parlamentul, CCR ºi pre-
ºedintele au fost eliminaþi din pro-
cedura legalã ºi constituþionalã pre-
vãzutã anterior cu privire la stabi-
lirea obiectului ºi datei de organi-
zare a referendumului”, a spus se-
natorul PNL Iulia Scântei.

Ea a precizat cã PNL a contestat
prevederile nou introduse de ma-
joritatea PSD-ALDE la Legea re-
ferendumului, întrucât considerã

„Oricât de provocator sau de enervant este
un adversar politic nu existã nicio scuzã pen-
tru a-þi rezolva o problemã cu pumnii! Îmi pare
rãu de Mirel Palada (nu mã dezic acum de el
ca om sau coleg într-o perioada dificilã). dar
cred cã eu pot sã îi spun adevãrul neplãcut - a

PNL a atacat la CCR proiectul de lege
care modificã Legea referendumului
Senatorul PNL Iulia Scântei a anunþat, ieri, într-o

conferinþã de presã, cã grupul parlamentar PNL din
Senat, cãruia i s-au raliat ºi 13 senatori USR, au

înaintat la CCR o sesizare privind proiectul de lege
care modificã Legea referendumului.

cã acestea încalcã Legea fundane-
talã ºi compromit ºansele organi-
zãrii oricãrui referendum, inclusiv
a referendumului pentru revizuirea
Constituþiei.

Preºedintele PNL, Ludovic Or-
ban, a anunþat marþi cã parlamenta-
rii liberali vor ataca la CCR modifi-
cãrile aduse legii referendumului,
despre care a spus cã are ca singur
obiectiv sã reducã pe cât posibil atri-
buþiile preºedintelui. ”Din neant a
apãrut un proiect de lege de modi-
ficare a Legii referendumului care
a trecut de Parlament, de Camera
Deputaþilor, în decurs de douã zile,
cred, sau trei zile. Face parte din
categoria proiectelor legislative

susþinute de cooperativa vechililor
roºii care urmãreºte acelaºi scop:
sã reducã pe cât posibil atribuþiile
preºedintelui. Practic, prin modifi-
carea la Legea referendumului se
prevede cã proiectul de lege de

modificare a Constituþiei prin care
se modificã Constituþia nu îºi mai
urmeazã parcursul obiºnuit ºi dupã
avizul CCR Guvernul hotãrãºte or-
ganizarea referendumului”, a decla-
rat Ludovic Orban.

Ponta, despre agresarea lui Goþiu: Palada a fãcut
o mare prostie ºi va plãti scump; nu are scuzã

Fostul premier Victor Ponta a precizat, joi, cã Mirel Palada, care a
fost purtãtor de cuvânt al guvernului sãu, a fãcut o „mare prostie”

agresându-l fizic pe senatorul USR Mihai Goþiu, el apreciind cã Palada
va plãti „scump” acest gest, pentru care nu are nicio scuzã.

fãcut o mare prostie ºi va plãti scump pentru
asta . Aºa cum îl cunosc cred cã acum reali-
zeazã cel mai bine acest lucru ºi îl regretã -
dar suntem toþi responsabili pentru deciziile

noastre greºite”, a scris Ponta pe Facebook.
Ponta a mai spus cã Palada „ar trebui sã îºi

dea singur un pumn” pentru cã, prin scandalul
provocat de agresarea lui Goþiu, a oferit un „dar”
celor care vor sã „îngroape” cazul procuroru-
lui Negulescu. „ªi mai e ceva pentru care Mi-

rel ar trebui sã îºi dea singur un pumn - scan-
dalul provocat de confruntarea lui cu Goþiu este
un dar cãzut din cer pentru toþi cei care vor sã
îngroape acum povestea, de o mie de ori mai
sordidã ºi mai periculoasã pentru societate, cu
aventurile juridico-amoroase ale faimosului
«Portocalã» Negulescu ºi cu primele dovezi
scrise ºi certe privind dosare penale mai falsi-
ficate ºi mai abuzive decât în anii ’50!”, a adã-
ugat fostul premier.
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Ford demonstreazã diversitatea
gamei sale europene la Frankfurt, de
la noua generaþie Ford Fiesta - cu 18
milioane de exemplare construite în
toatã lumea în ultimele 4 decenii -
pânã la exclusivul Ford GT - model a
cãrui producþie este limitatã la doar
1000 de exemplare în cei patru ani de
producþie confirmatã. Ford GT este
prezent la Frankfurt în versiunea spe-
cialã ‘67 Heritage edition. “Comple-
xitatea gamei noastre de produse îi
oferã mãrcii Ford posibilitatea de a
democratiza inovaþiile ºi tehnologii-
le sofisticate care pot ajunge astfel
la clienþi pe vehicule din toate seg-
mentele de pe piaþã. Cercetãrile pe
care le-am realizat pentru a dezvolta
butoanele de control ºi display-urile
supercar-ului de ultra-performanþã
Ford GT au influenþat ecranul de 12
inch de pe noul Ford Mustang ºi zona
ergonomicã de control a noului EcoS-
port”, spune Steven Armstrong, vi-
cepreºedinte al Grupului ºi preºedin-
te Ford Motor Company Europe,
Orientul Mijlociu ºi Africa.

Inconfundabilul Mustang
Mai atrãgãtor, mai rapid ºi mai

avansat tehnologic, noul Ford Mus-
tang dedicat Europei oferã un design
atletic, un motor sofisticat, îmbunã-
tãþiri ale suspensiilor ºi sisteme avan-
sate de asistenþã a ºoferului. Ford a
comercializat aproape 30.000 de exem-
plare Mustang în Europa din 2015,
momentul în care modelul sportiv re-
prezentativ al gamei Ford a fost scos
oficial la vânzare în regiune pentru
prima datã în istoria sa de peste 50
de ani. Uºor de recunoscut imediat,
profilul puternic al lui Mustang pri-

Cazurile de West Nile au fost în-
registrate în Bucureºti - 5 bolnavi,
Buzãu - 1 caz, Brãila - 1 caz, Constan-
þa - 1 caz, Galaþi - 1 caz, Giurgiu - 2
cazuri, Hunedoara - 1 caz, Ialomiþa -
1 caz, Ilfov – 3 cazuri, Olt - 2 cazuri,
Sibiu - 1 caz, Teleorman - 1 caz, Vran-
cea -2 cazuri. Toate aceste cazuri,
depistate ºi înregistrate în România,
sunt considerate de autoritãþile sa-
nitare cazuri sporadice ºi în momen-
tul de faþã nu comportã riscul unei
epidemii de amploare. De asemenea,
Ministerul Sãnãtãþii a recomandat
autoritãþilor locale sã ia mãsuri de
dezinsecþie în localitãþi, cât mai cu-
rând posibil, pentru a preveni rãs-
pândirea.

Boala nu se transmite
de la om la om

În situaþia în care o persoanã  pre-
zintã semne de boalã – febrã, dureri

Ford a oficializat debuturile publiceFord a oficializat debuturile publiceFord a oficializat debuturile publiceFord a oficializat debuturile publiceFord a oficializat debuturile publice
ale celor mai noi apariþii din propria gamãale celor mai noi apariþii din propria gamãale celor mai noi apariþii din propria gamãale celor mai noi apariþii din propria gamãale celor mai noi apariþii din propria gamã
Ford a oficializat sãptãmâna aceasta de-

buturile publice ale celor mai noi apariþii din
propria gamã: Ford Mustang este îmbunã-
tãþit la capitolul putere, SUV-ul EcoSport
devine mai capabil, iar transportorul de per-
soane Tourneo Custom primeºte o alurã pre-

mium la Salonul Auto de la Frankfurt. Noile
Mustang, EcoSport ºi Tourneo Custom sunt
însoþite de versiunea specialã Black Edition
a pickup-ului Ranger, o ediþie limitatã de
2500 de exemplare care este ºi ea prezenta-
tã în premierã absolutã.

meºte acum o linie mai coborâtã a
capotei ºi o zonã frontalã mai agresi-
vã. Designul de efect al zonei poste-
rioare este îmbunãtãþit de un spoiler
redesenat ºi de un difuzor dedicat
de aer. “În mod normal, când schimbi
treptele pierzi timp”, spune Matthias
Tonn, Inginerul-ºef al programului de
dezvoltare Mustang în cadrul Ford
Europa. “Noua transmisie cu 10 trepte
a lui Mustang îi permite motorului sã
dezvolte vârful de putere ºi de cuplu
în timpul schimbului în treptele su-
perioare de vitezã pentru a oferi o
acceleraþie mai rapidã ºi performanþe
liniare. Ne aºteptãm ca rezultatul sã
fie cel mai rapid Mustang la nivel de
acceleraþie dezvoltat vreodatã”.

Noul EcoSport: mai capabil
ºi mai confortabil

Noul SUV subcompact Ford EcoS-
port oferã un nivel ridicat al versatili-
tãþii ºi capabilitãþi superioare, design
rafinat ºi tehnologii sofisticate. Ford a
vândut 150.000 de exemplare EcoSport
în Europa din 2014, anul introducerii

modelului în regiune. Noul Ford EcoS-
port va oferi în premierã sistemul de
tracþiune integralã Intelligent All
Wheel Drive, care îmbunãtãþeºte trac-
þiunea ºi aderenþa pe ºosea ºi în afara
acesteia. Sistemul poate fi combinat
cu avansatul motor diesel EcoBlue de
1,5 litri care dezvoltã pânã la 125 CP ºi
un nivel optimizat al emisiilor. Multi-
premiatul motor 1.0 EcoBoost pe ben-
zinã va fi oferit la rândul sãu în trei
versiuni de putere, cea mai ridicatã fi-
ind cea de 140 CP. Noul Ford EcoS-
port oferã un design exterior îndrãz-
neþ ºi dinamic, propriu SUV-urilor
Ford, reflectând liniile lui Kuga ºi ale
lui Edge ºi plusând cu 12 nuanþe exte-
rioare de caroserie îndrãzneþe. “Am
îmbunãtãþit calitatea, tehnologia ºi
versatilitatea noului Ford EcoSport
pentru a le oferi clienþilor încrederea
ºi controlul pe care le doresc clienþii
SUV-urilor subcompacte”, spune
Gary Boes, director global al gamei
de vehicule de segment B în cadrul
Ford Motor Company. “ªoferii se vor
simþi mai confortabil ºi mai siguri pe

ei atunci când se aflã la volan”.

Unic ºi versatil:
noul Tourneo Custom

Noul transportor de persoane
Tourneo Custom oferã cãlãtorii de
primã clasã pentru pânã la nouã pa-
sageri într-un interior premium com-
plet redesenat. Cu o zonã frontalã
nouã îndrãzneaþã care împarte ace-
laºi ADN estetic cu linia recentã de
autoturisme Ford, noul Tourneo Cus-
tom este singurul model din segment
care oferã ºase scaune individuale
posterioare care pot fi dispuse în for-
mat conferinþã: locurile de pe al doi-
lea rând pot fi întoarse la 360 de gra-
de cu spatele la sensul de mers. Pa-
sagerii care cãlãtoresc pe locurile in-
dividuale posterioare vor aprecia sis-
temul de climatizare eficientizat care
încãlzeºte ºi rãceºte mult mai repe-
de, cele ºase mufe USB ºi sistemul
audio cu 10 difuzoare reglat pentru
un sunet echilibrat indiferent de po-
ziþionarea scaunelor în interior “În
noul Tourneo Custom, fiecare pasa-

ger se poate bucura de cel mai bun
scaun disponibil”, spune Pete Rey-
es, director al acestei linii de vehicu-
le în cadrul Ford Europa. “Acest
transportor de persoane versatil a
fost transformat de la A la Z, oferind
acum un interior stilat care combinã
confortul ºi calitatea unei maºini de
lux cu un nivel excepþional de spaþiu
ºi cu un nivel practic foarte ridicat”.

Ediþia exclusivã
Ranger Black Edition

Limitat la doar 2500 de exemplare,
noul Ranger Black Edition este o
versiune distinctivã a celui mai vân-
dut pick-up din Europa, oferind un
design dominat de o nuanþã exterioa-
rã percutantã. Modelul Black Edition
are la bazã populara versiune Limi-
ted ºi oferã o caroserie vopsitã în
nuanþa Absolute Black pe care lip-
sesc complet elementele cromate, o
grilã finisatã într-o nuanþã neagrã,
jante din aliaj, o barã frontalã sport
ºi alte detalii de exterior.

MARGA BULUGEAN

De la începutul lunii mai ºi pânã în prezent s-au înre-
gistrat, la nivel naþional, 22 cazuri de meningite ºi me-
ningo-encefalite provocate de infecþia cu West Nile. Vi-
rusul, transmis prin înþepãtura de þânþar, a provocat în

sezonul 2017, conform datelor furnizate de Centrul
Naþional de Supraveghere ºi Control a Bolilor Trans-
misibile, ºapte decese, din care trei în Bucureºti ºi câte
unul în judeþele Buzãu, Brãila, Ialomiþa ºi Olt.

de cap, astenie, vãrsãturi, tulburãri
de memorie, dureri articulare sau
musculare, sau alte situaþii care sur-
vin în 3-7 zile de la o posibilã înþepa-
re de þânþar – aceasta trebuie sã se
prezinte de urgenþã la medicul de fa-
milie sau (cei neasiguraþi) la cel mai
apropiat cabinet medical. Virusul
provoacã la adulþi o neuroin-
fecþie care, uneori, poate pre-
zenta ºi manifestãri de menin-
gitã, meningoencefalitã sau
encefalitã cu lichid clar. Copi-
ii sub 15 ani nu sunt afectaþi.

Testarea se efectueazã
doar în cazul pacienþilor care
prezintã simptome severe,
deoarece nu existã un trata-
ment pentru infecþia cu viru-
sul West Nile. În cadrul acti-
vitãþii de supraveghere ºi
control a infecþiei cu virusul
West  Nile, care se desfãºoa-

rã la nivel naþional, medicii monitori-
zeazã cu atenþie cazurile ce ar putea
prezenta semne specifice bolii.

Potrivit medicilor, de obicei, boala
nu se transmite de la om la om, ci nu-
mai prin înþepãtura þânþarului. În foar-
te puþine cazuri, s-a constatat o trans-
mitere a virusului prin transfuzia de
sânge, transplantul de organe, alãp-
tare sau chiar pe perioada de sarcinã,
de la mamã la copil. Cert este cã viru-
sul nu poate fi transmis prin atingere.

Aproximativ 90% din persoanele

infectate cu virusul West Nile nu
prezintã niciun simptom. Virusul
West Nile are trei efecte diferite asu-
pra oamenilor. Primul este o infecþie
asimptomaticã, al doilea este un sin-
drom de febrã uºoarã numit febrã
West Nile. Cel de-al treilea este me-
ningita sau encefalita West Nile. In-
fecþia West Nile apare în general ºi
poate avea efecte grave în cazul per-
soanelor predispuse la îmbolnãviri,
având alte boli asociate. Copiii trec,
de regulã, neobservat peste infecta-
rea cu virusul West Nile.

West Nile, fãrã tratament
Pentru a preveni îmbolnãvirile,

specialiºtii recomandã o serie de mã-
suri de protecþie. În primul rând, tre-
buie sã fie evitatã pe cât posibil ex-
punerea la înþepãturile de þânþari,
purtând îmbrãcãminte cu mâneci
lungi ºi pantaloni lungi. De aseme-
nea, sfatul este acela de a utiliza sub-
stanþe chimice repelente de þânþari ºi
de a împiedica pãtrunderea insecte-
lor în casã. Nu în ultimul rând, este
recomandat sã se asigure desecarea

bãltirilor de apã din jurul gospodãrii-
lor ºi sã se îndepãrteze recipientele
cu apã stãtutã.

Potrivit specialiºtilor, nu existã un
vaccin sau un tratament specific
pentru virusul West Nile. În cazul
manifestãrii de simptome de severi-
tate medie, starea pacientului se îm-
bunãtãþeºte dupã câteva zile în ab-
senþa unui tratament. În cazul simp-
tomelor severe, se recomandã pre-
zentarea de urgenþã la camera de
gardã. În general, este necesarã spi-
talizarea pacientului ºi tratarea cu
medicaþie intravenoasã.

Virusul a fost descoperit pentru
prima datã în anul 1937 în districtul
West Nile din Uganda. Pânã în anul
1999, virusul West Nile fusese de-
pistat doar în Africa, Asia, Orientul
Mijlociu, ºi extrem de rar în Europa.
În România, rata mortalitãþii a fost
aproape de 10% la epidemia din anii
1996 – 1997. Atunci au fost au fost
înregistrate peste 300 de cazuri de
infectare cu acest virus, deºi se vor-
bea neoficial de 2.000 de îmbolnãviri.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, miercuri searã, lucrã-
tori ai Postului Poliþiei de Frontierã
Aeroport Craiova, aflaþi în execu-
tarea atribuþiilor de serviciu, l-au
depistat la controlul de frontierã,
pe sensul de ieºire din România
cãtre Anglia, pe Cristian Stanache,
de 27 de ani, din municipiul Craio-
va. Poliþiºtii de frontierã ºi-au
anunþat colegii, astfel cã la Aero-
port au ajuns poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigaþii
Criminale – Compartimentul
Urmãriri, care l-au preluat pe
tânãrul de 27 de ani. Pe nu-
mele craioveanului, autoritã-
þile judiciare din Germania au
emis o semnalare, în baza
unui mandat european de
arestare, pentru comiterea,
pe teritoriul acestui stat, a
mai multor de infracþiuni de
furt prin efracþie. Mai exact,
tânãrul este suspectat cã, în
vara anului 2015, împreunã
cu alte persoane, a consti-
tuit un grup infracþional or-
ganizat ºi a pãtruns în 21 de
imobile ale unor persoane,
de unde a furat bijuterii ºi

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, miercuri, 13
septembrie a.c. contestaþia formu-
latã de Mihaela Georgineta Opri-
ºan împotriva hotãrârii prin care
Tribunalul Dolj a dispus începerea
procesului în cazul ei ºi a compli-
celui sãu, Cosmin Cristian Maga-
on, de la Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova. Ho-
tãrârea Curþii de Apel Craiova este
definitivã, astfel cã urmeazã sã se
stabileascã data începerii procesu-

Craiovean urmãrit internaþional,
de la Aeroport ... în arestul IPJ Dolj

Un craiovean de 27 de ani a ajuns în arestul IPJ Dolj, miercuri
seara, fiind „sãltat” de pe Aeroportul Craiova. Craioveanul avea
bilet pentru cursa de Anglia, însã era dat în urmãrire internaþio-

nalã, întrucât autoritãþile judiciare din Germania au emis pe
numele sãu un mandat european de arestare pentru cã ar fi spart

nu mai puþin de 21 de locuinþe din care, împreunã cu alþi com-
plici, a sustras bunuri în valoare de peste 30.000 lei.

bunuri în valoare de peste 30.000
de euro. Craioveanul a fost pre-
zentat Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova care a emis pe
numele sãu ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore. Poliþiºtii l-au încar-
cerat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al I.P.J Dolj, urmând sã
fie demarate procedurile în vede-
rea extrãdãrii acestuia cãtre statul
solicitant, dupã cum a precizat in-
spector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Curtea de Apel Craiova a decis: începe procesulCurtea de Apel Craiova a decis: începe procesulCurtea de Apel Craiova a decis: începe procesulCurtea de Apel Craiova a decis: începe procesulCurtea de Apel Craiova a decis: începe procesul
inculpaþilor din dosarul „ºpagã pentru sânge”inculpaþilor din dosarul „ºpagã pentru sânge”inculpaþilor din dosarul „ºpagã pentru sânge”inculpaþilor din dosarul „ºpagã pentru sânge”inculpaþilor din dosarul „ºpagã pentru sânge”

Magistraþii de la Curtea de Apel Craiova au respins,
miercuri, 13 septembrie a.c., contestaþia formulatã
împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj prin care s-a
dispus începerea procesului celor doi angajaþi ai
Centrului Regional de Transfuzie Sanguinã Craiova
din dosarul „ºpagã pentru sânge”. Este vorba despre
Mihaela Georgineta Opriºan, de 33 de ani, registrator,
acuzatã de luare de mitã în formã continuatã (8 acte
materiale), ºi Cosmin Cristian Magaon, de 24 de ani,
din Craiova, asistent medical, în sarcina cãruia s-a
reþinut complicitate la luare de mitã în formã conti-
nuatã (4 acte materiale). Tot miercuri, Curtea de Apel
Craiova i-a menþinut pe cei doi în arest la domiciliu.

lui: „Respinge, ca nefondatã, con-
testaþia. Menþine mãsura preven-
tivã a arestului la domiciliu dis-
pusã faþã de fiecare dintre incul-
paþi. Obligã contestatoarea incul-
patã la plata sumei de 200 lei chel-
tuieli judiciare statului. Definiti-
vã. Pronunþatã în camera de con-
siliu”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, pe 5 mai a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-

tului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj i-au trimis în ju-
decatã, în stare de arest
la domiciliu, pe Mihaela
Georgineta Opriºan, de
33 de ani, registrator la
Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Cra-
iova, acuzatã de luare de
mitã în formã continuatã
(8 acte materiale), ºi pe
Cosmin Cristian Magaon,
de 24 de ani, din Craiova,
asistent medical la aceeaºi

unitate, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut complicitate la luare de mitã
în formã continuatã (4 acte mate-
riale). Procurorii Parchetului de pe
lângã au reþinut în rechizitoriul prin
care i-au deferit justiþiei pe cei doi
faptul cã, „inculpaþii Opriºan Mi-
haela-Georgineta ºi Magaon
Cristian Cosmin nu au înþeles im-
portanþa vitalã a activitãþii trans-
fuzionale, transformând-o într-un
simplu act de comerþ”. Pe 15 mar-
tie a.c. s-a organizat prinderea în
flagrant a celor doi angajaþi de la
Centrul regional de Transfuzie San-
guinã Craiova. Echipa operativã
formatã din ofiþeri ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj ºi con-
dusã de procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj l-a surprins pe Cristian Ma-
gaon cu 200 de lei în buzunarul
halatului, bani pe care tocmai îi
primise ca sã livreze douã pungi
de sânge. Inculpaþii au fost ridicaþi
pentru audieri, reþinuþi pentru 24
de ore, apoi arestaþi preventiv, iar
acum sunt în arest la domiciliu.

Comercianþii din Bãileºti ºi Calafat,Comercianþii din Bãileºti ºi Calafat,Comercianþii din Bãileºti ºi Calafat,Comercianþii din Bãileºti ºi Calafat,Comercianþii din Bãileºti ºi Calafat,
verificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºti

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Inves-
tigare a Criminalitãþii Economice de la In-
spectoratul de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj,
împreunã cu doi inspectori din cadrul Di-
recþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor (DSVSA) Dolj au fãcut,
ieri, o serie de controale la comercianþii
din Calafat ºi Bãileºti, în cadrul unei acþi-

uni vizând preveniriea evaziunii fiscale din
domeniul comercializãrii produselor din
carne, dar ºi din categoria legume - fructe.
Pentru neregulile constatate oamenii legii
au aplicat amenzi de peste 124.000 lei ºi
au dispus confiscarea a 395 kg carne ºi
peste 360 kg legume - fructe, valoarea
acestor bunuri depãºind 4.300 lei.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, poliþiºtii Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii
Economice Dolj au organizat, ieri,
în judeþ, o acþiune pe linia preve-
nirii evaziunii fiscale din dome-
niul comercializãrii produselor
din carne, dar ºi din categoria le-
gume - fructe. Însoþiþi de doi in-
spectori din cadrul Direcþiei Sa-
nitar-Veterinare ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor (DSVSA) Dolj,
oamenii legii au descins în Cala-
fat ºi Bãileºti, unde s-au înpãrþit
în mai multe echipe care au de-
marat verificãri ºi controale la
mai multe puncte de lucru ale
unor societãþi comerciale în in-
cinta cãrora erau comercializate
produse din carne. N-au scãpat
nici comercianþii de legume ºi

fructe din cele douã municipii.
Oamenii legii au aplicat 19 sanc-
þiuni contravenþionale pentru ne-
regulile constatate, valoarea
amenzilor fiind de peste 124.000
lei, ºi au confiscat mãrfuri de pes-
te 4.300 lei, care nu îndeplineau
condiþiile prevãzute de lege: „Pe
parcursul activitãþilor de control,
au fost constatate ºi aplicate 19
sancþiuni contravenþionale, va-
loarea amenzilor fiind de pes-
te 124.000 lei, totodatã fiind dis-
pusã confiscarea a 395 kg car-
ne ºi peste 360 kg legume - fruc-

te, valoarea bunurilor confiscate
depãºind 4.300 lei. Sancþiunile au
fost aplicate de poliþiºti ºi inspec-
torii sanitar-veterinari în confor-
mitate cu prevederile Legii 12/
1990-privind protejarea popula-
þiei împotriva unor activitãþi de
producþie, comerþ sau prestãri de
servicii ilicite ºi H.G. 984/2005-
 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor la normele sani-
tar-veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor”, ne-a declarat in-
spector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Se aproba intervalele de su-
prafaþã pentru care se acordã
plata redistributivã pentru anul
de cerere 2017, respectiv: a)
primul interval: între 1 ha ºi 5
ha, inclusiv; b) al doilea inter-
val: peste 5 ha ºi pânã la 30 ha,
inclusiv. Se aprobã plafoanele
aferente plãþilor pentru ajutoa-

rele naþionale tranzitorii în sec-
torul zootehnic, care se acordã
pentru anul de cerere 2017, ast-
fel: a) 24.081,014 mii euro pen-
tru schema decuplatã de produc-
þie, specia bovine, în sectorul
lapte; b) 101.200,897 mii euro
pentru schema decuplatã de pro-
ducþie, specia bovine, în secto-
rul carne; c) 50.783,642 mii euro
pentru schema cuplatã de pro-
ducþie, speciile ovine/caprine.

Începând cu
noiembrie, APIA
poate face plãþi
în avans

Cuantumul ajutoarelor naþio-
nale tranzitorii prevãzute la art.4
se calculeazã astfel: a) prin ra-
portarea sumei prevãzute la art.
3 lit. a) la cantitãþile de lapte li-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site
un proiect de lege în care prezintã cuantumurile sub-
venþiilor pe care le vor încasa fermierii pentru Cam-
pania 2017. Potrivit acestui document se propune
cuantumul plãþilor directe în sectorul vegetal, pre-
vãzute în anexa care face parte integrantã din pre-
zenta hotãrâre ºi se acordã pentru anul de cerere
2017, ca mecanisme de susþinere a producãtorilor
agricoli, prin aplicarea urmãtoarelor scheme: a)
schema de platã unicã pe suprafaþã; b) plata redis-
tributivã; c) plata pentru practici agricole benefice
pentru clima ºi mediu, denumitã în continuare pla-
ta pentru înverzire; d) plata pentru tinerii fermieri.
Totodatã, dupã încheierea controlalelor APIA pe te-
ren se va trece la alocarea primelor plãþi în avans
în cadrul schemelor de plãþi directe.

vrate ºi/sau vândute direct eli-
gibile; b) prin raportarea sumei
prevãzute la art. 3 lit. b) la efec-
tivele de bovine eligibile; c) prin
raportarea sumei prevãzute la
art. 3 lit. c) la efectivele de fe-
mele ovine/caprine eligibile. Se
aprobã plafonul de 48.500 mii
euro, aferent plãþii directe pen-

tru schema de sprijin cuplat pen-
tru speciile ovine/caprine, care
se acordã pentru anul 2017.
Cuantumul pentru schema de
sprijin cuplat prevãzutã la alin.
(1) se calculeazã prin raporta-
rea plafonului la efectivul de ani-
male eligibile.

Începând cu data de
16.10.2017, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
poate acorda plãþi în avans în
cadrul schemelor de plãþi direc-
te prevãzute la art. 1 ºi 5, într-
un procent conform reglemen-
tãrilor comunitare în vigoare la
data efectuãrii plãþilor în avans.
Avansurile pentru schemele de
plãþi prevãzute la art. 3 se acor-
dã începând cu aceeaºi datã ºi
în acelaºi procent ca cele apli-
cate la alin. (1). Începând cu
data de 1 decembrie 2017 se va

acorda plata regularã. Plãþile
prevãzute la art. 1, art. 3 ºi art.
5 se acordã potrivit prevederi-
lor Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr. 3/2015 pentru apro-
barea schemelor de plãþi care se
aplicã în agriculturã în perioada
2015-2020 ºi pentru modifica-
rea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi alte
forme de asociere în agricultu-
rã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 104/
2015, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, în limita preve-
derilor bugetare aprobate de Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltarii
Rurale în anii 2017 ºi 2018.

Iatã valorile
propuse de MADR

Plãþile se fac în lei, pe baza
celui mai recent curs de schimb
stabilit de Banca Centralã Euro-
peanã anterior datei de 1 octom-
brie a anului pentru care se acor-
dã ajutorul ºi publicat în Jurna-
lul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, din 1 octombrie 2017.

Schema de platã unicã pe su-
prafaþã va fi în cuantum de
97,2452 euro/ha; plata redistri-
butivã în primul interval, 1-5 ha
inclusiv este de 5,00 euro/ha ºi

48,3251 euro/ha pentru al doi-
lea interval: de peste 5 ha ºi pânã
la 30 ha, inclusiv; plata pentru
înverzire – 57,1745 euro/ha; pla-
ta pentru tinerii fermieri – 24,
3113 euro/ha.

Controale pe teren
vor continua pânã
la 1 octombrie a.c.

„În prezent suntem în control
pe plãþile directe, vrem sã ter-
minãm pânã la 1 octombrie. În

plus, facem ºi ortofotografierea
cu aviaþia de la MApN, pentru
cã suntem obligaþi din trei în trei
ani sã actualizãm aceste ortofo-
toplanuri ºi suntem întârziaþi din
anii trecuþi. Am încheiat un pro-
tocol cu MApN pentru acest lu-
cru, iar cei de la APIA lucreazã
în trei schimburi pentru a face
faþã. Este o activitate continuã,
cu multe ore peste program,
pentru cã trebuie sã le finalizãm
anul acesta, ideal ar fi în douã
luni ºi cu prelucrarea datelor
pentru cã, pe 15 octombrie, în-
cepem plata avansului. De ase-
menea, suntem în proceduri pen-
tru contractarea extinderii de
soft la APIA pentru cã s-a în-
cheiat contractul”, a declarat,
recent, Petre Daea, ministrul
Agriculturii.

În anul 2016 au depus cereri
901.335 fermier i  pentru
9.326.864, 87 hectare, iar în
2017, 884.397 fermieri au de-
pus cereri pentru 9.541.389,45
hectare. Sprijinul financiar afe-
rent Campaniei 2017 este finan-
þat din Fondul European de Ga-
rantare Agricolã (FEGA), din
Fondul European Agricol pen-
tru Dezvoltare Rurala (FEADR)
ºi de la bugetul de stat, prin bu-
getul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.
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Spectacolul „Fã-mi loc!”, cu Marius Manole
ºi Medeea Marinescu, pe scena craioveanã
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Douã reprezentanþii ale specta-
colului „Îndrãgostiþi fãrã noroc”
vor fi prezentate de maestrul Tu-
dor Gheorghe, pe 9 ºi 10 octom-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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brie, începând cu ora 19.00, pe
scena Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova. „Deºi titlul
îndeamnã la nostalgie ºi tristeþe,

spectacolul este plin de viaþã, de
forþã ºi de speranþã”, asigura ar-
tistul înainte de premiera din pri-
mãvara acestui an.

Admirator fidel al liricii româ-
neºti, veºnic în cãutarea versuri-
lor mai puþin cunoscute, Tudor
Gheorghe recunoaºte cã selecþia
poeziilor pe care se sprijinã „În-
drãgostiþi fãrã noroc” – ca ori-
care dintre spectacolele sale – a
fost cea mai dificilã misiune. „Pe
mine mã intereseazã întâi poezia.
Nu am poeþi preferaþi. Eu am po-
eme preferate. Cu atât mai mult
când vine vorba de iubire, cum
se întâmplã ºi în acest nou pro-
iect. Nu mi-a fost deloc uºor sã
fac o selecþie de poeme. Specta-
colul începe pe versurile lui Ro-
mulus Vulpescu „…În fiecare zi

ne batem joc de pãsãri, de iubire
ºi de mare…”, îºi continuã peri-
plul prin poeme splendide semnate
de Grigore Vieru, Mircea Micu,
Macedonski sau Arghezi ºi se ter-
minã în muzicalitatea versurilor
lui Adrian Pãunescu», mai decla-
ra Tudor Gheorghe. Aceste poe-
me de o rarã frumuseþe sunt
transpuse într-un sound inedit de
chitarã electricã, chitarã bas, pian,
clarinet, flaut ºi oboi, muzica
spectacolului fiind compusã de
maestru ºi orchestratã de dirijo-
rul Marius Hristescu.

Biletele pentru cele douã repre-
zentaþii ale spectacolului „Îndrã-
gostiþi fãrã noroc” se pot achiziþi-
ona fie online, fie de la Agenþia
Teatrului Naþional din Craiova (tel.
0251.413.677), la preþul de 100 lei.

Deschiderea oficialã va avea loc
duminicã, ora 10.00, la Muzeul de
Artã Craiova, invitaþii la eveniment
fiind adresate oficialitãþilor locale
ºi judeþene, precum ºi reprezen-
tanþilor instituþiilor de culturã din
Craiova. Cu acest prilej vor fi acor-
date ºi premiile anuale ale Acade-
miei Internaþionale „Mihai Emines-
cu”. Programul celor patru zile va
cuprinde recitaluri ºi lecturi poeti-
ce, lansãri de cãrþi, un maraton
poetic ºi muzical, precum ºi vizite
la obiective cultural-turistice din
Craiova ºi Târgu Jiu, între care

La Craiova se va deschide duminicã, 17 septem-
brie, cea de-a V-a ediþie a Festivalului Mondial de
Poezie „Mihai Eminescu”, organizat de Academia
Internaþionalã „Mihai Eminescu”, în parteneriat
cu Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova,
Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia Aman”. Festivalul se va des-
fãºura timp de patru zile, pânã pe data de 20 sep-
tembrie, ºi va reuni invitaþi din numeroase þãri,
de pe mai multe continente, ediþia din acest an
fiind dedicatã împlinirii a 2000 de ani de la moar-
tea lui Publius Ovidius Naso la Tomis.

Parcul „Nicolae Romanescu”,
Complexul Brâncuºi ºi Muzeul Sa-
tului din Curtiºoara.

În ultima zi – miercuri, 20 sep-
tembrie, ora 18.00, la cofetãria Mi-
nerva – va avea loc ceremonia acor-
dãrii Marelui Premiu ºi Premiului
Special ale celei de-a V-a ediþii a fes-
tivalului. Îi vor urma, la ora 20.00,
în Sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, recitalul
„Ovidiu: Tristele ºi ponticele”, sus-
þinut de actorul Emil Boroghinã, ºi o
masã rotundã cu tema „Diplomaþie
culturalã”. Recitalul „Ovidiu –

Tristele ºi Ponticele” a fost prezen-
tat în premierã pe data de 22 martie
2017 la Chiºinãu ºi este dedicat, de
asemenea, împlinirii a 2000 de ani
de la moartea la Tomis, pe pãmânt
românesc, a lui Publius Ovidius
Naso, marele poet al latinitãþii.

«În 2017 se împlinesc 2000 de
ani de la moartea lui Publius Ovi-
dius Naso, exilatul de la Pontul Eu-
xin. Credem cã este de datoria oa-
menilor de culturã din întreaga
lume sã marcheze acum împlini-
rea a douã milenii de la moartea lui
Ovidiu, dar, înaintea tuturor, alã-

turi de italieni, este datoria noas-
trã, a românilor. Nu trebuie sã ui-
tãm niciodatã cã, aºa cum spunea
Tudor Arghezi, „Ovidiu este ma-

rele nostru strãmoº de limbã, de
scriere ºi de sânge…poet al nos-
tru, ca ºi Eminescu”», declarã ac-
torul craiovean Emil Boroghinã.

Doi dintre  cei mai admiraþi ac-
tori români, Marius Manole ºi
Medeea Marinescu, aduc pe sce-
na craioveanã o seducãtoare co-
medie romanticã: „Fã-mi loc!”,
producþie a Asociaþiei „Inspira” din
Bucureºti, care a fost regizatã de
maestrul Radu Beligan. Scenogra-
fia este creaþia Mãdãlinei Marines-
cu, iar light design-ul este conce-
put de Roxana Docan. Spectaco-
lul va fi prezentat luni, 30 octom-
brie, de la ora 19.00, la Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”.

„Fã-mi loc!” spune povestea

Muzeul Olteniei,
prin Laboratorul de
Restaurare ºi Conser-
vare, cu sprijinul
Consiliului Judeþean
Dolj, organizeazã în
perioada 18-22 septem-
brie Salonul Naþional
de Restaurare MAT-
CONS 2017, cu tema
„Materie ºi materiale
în/pentru restaurarea-
conservarea patrimoniu-
lui”. Vernisajul expozi-
þiei ºi deschiderea
oficialã a conferinþei
internaþionale desfãºu-
rate cu acest prilej vor
avea loc luni, 18
septembrie, ora 11.00,
la sediul Secþiei de
Istorie-Arheologie a
muzeului (strada
„Madona Dudu” nr.
14). Potrivit reprezentanþilor instituþiei, obiectele de patrimo-
niu cultural naþional prezentate la Craiova provin din depozi-
tele, colecþiile ºi expoziþiile a 22 de muzee ºi instituþii de
culturã din þarã.

a doi tineri pe care ajunul Crãciu-
nului îi surprinde în cuºeta unui
tren de noapte. Ea, o fatã singu-
rã, ºarmantã, aventurierã, el, un
bãrbat cu principii, pus în faþa
unui eveniment neprevãzut ce-i va
rãsturna întreaga existenþã. «E
seara dinaintea Crãciunului, mo-
mentul în care simþim mai mult
ca oricând dorinþa sã fim încon-
juraþi de familie ºi de cei pe care îi
iubim cu adevãrat. Hazardul îi adu-
ce pe Manuel ºi Camilla împreu-
nã, doi oameni ce nu au aparent
nimic în comun, ceea ce va stârni

nenumãrate „scântei”. Însã amân-
doi cautã sã înþeleagã ºi sã se în-
þeleagã, amândoi au nevoie sã se
destãinuie ºi, mai mult, amândoi
au nevoie de a se vindeca de sin-
gurãtate. „Fã-mi loc!” este un
spectacol care ne invitã sã reflec-
tãm asupra propriei noastre exis-
tenþe dincolo de orice convenien-
þã socialã», dezvãluie realizatorii
evenimentului.

Biletele pentru spectacol s-au
pus în vânzare la Agenþia Teatralã
ºi costã, în funcþie de categoria
locului, 60 lei ºi 80 lei.

Muzeul Olteniei deschide
Salonul Naþional

de Restaurare MATCONS
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“Trebuie sã clarificãm mituri-
le UE. Europa este un câºtig din
punctul de vedere al suveranitãþii
cetãþenilor sãi”, a declarat Man-
fred Weber, deputat european,
preºedintele Grupului PPE, în
timpul dezbaterii Parlamentului
European cu privire la concluzii-
le ultimului Consiliu European.

“Deciziile luate în Europa sunt
luate de majoritatea sau de unani-
mitatea Consiliului ºi a Parlamen-
tului European, astfel cã nu exis-
tã lipsã de democraþie, uneori de-
ciziile au nevoie de timp, dar ºi de
rapiditate. Graniþa europeanã ºi
Garda de coastã ca exemplu. “

“Trebuie sã respectãm deci-
zia Brexit a poporului britanic,
iar cadrul pentru viitoarele ne-
gocieri este clar. Piaþa internã
este pe deplin legatã de libertãþi-
le fundamentale ale UE, cum ar
fi libertatea de miºcare.”

Marea Britanie se confruntã
acum cu o lipsã de leadership.

Manfred Weber, deputat european, preºedintele Grupului PPE:
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Bruxelles, 5 iulie 2016

Haosul a fost intensificat, deoa-
rece “pilonii” lui Brexit - Farage
ºi Johnson - au o navã abando-
natã laºitã, credibilitatea fiind
subminatã printr-un astfel de
comportament iresponsabil: exis-
tã o problemã evidentã în Londra
ºi nu în UE, la Paris, Roma sau
Berlin. “

“Avem nevoie de Europa ºi nu
trebuie sã jucãm un joc de vinã
sau sã îndreptãm degetul cãtre al-
þii Ne trebuie responsabilitate ºi
responsabilitate Avem nevoie de
politicieni care sã poarte rãspun-
derea ºi sã nu se ascundã în spa-
tele îngrijorãrilor naþionale Nu tre-
buie sã ne fie teamã “Trebuie sã
lucrãm împreunã pentru a gãsi
soluþii la problemele de astãzi, dar
acum avem nevoie ºi de o perioa-
dã de reflecþie pentru a ne gândi
la modul în care ar trebui sã ara-
te viitorul Europei, ºi nu la dis-
cuþiile privind schimbãrile din tra-
tat”, a conchis Manfred Weber.

Dezbaterea a arãtat un sprijin
transpartinic pentru prioritatea ab-
solutã de a proteja interesele ce-
tãþenilor celor mai afectaþi de Bre-
xit. Majoritatea liderilor grupuri-
lor politice au subliniat ºi cã UE
27 vor rãmâne unite ºi îºi vor pro-

“Mesajul nostru este clar: noi
negociem mai întâi divorþul, apoi
vorbim despre viitorul Tratat;
Trebuie sã punem capãt nesigu-
ranþei în care trãiesc cetãþenii în
cauzã. În cele din urmã, proble-
ma Irlandei de Nord este impor-
tantã “, a declarat Manfred We-
ber, deputat european, preºe-
dintele Grupului PPE în Par-
lamentul European, în cadrul
dezbaterii privind Brexit în Par-
lamentul European de astãzi.
“Vrem ca Marea Britanie sã rã-
mânã partener ºi prieten, dar ne-
gocierile vor fi dure”.

Preºedintele Parlamentului European Antonio Tajani:

„Atacuri teroriste ne-au arãtat cã toate statele europene
trebuie sã continue sã lucreze împreunã îndeaproape”

Bruxelles, aprilie 2017

Preºedintele Parlamentului Euro-
pean Antonio Tajani a spus cã ”votul
Parlamentului va fi decisiv pentru re-
zultatul final al condiþiilor în care Ma-
rea Britanie se va retrage din UE ºi

pentru viitorul relaþiilor dintre UE ºi
Marea Britanie. Recentele atacuri te-
roriste au subliniat faptul cã toate sta-
tele europene trebuie sã continue sã lu-
creze împreunã îndeaproape.”

teja interesele, chiar dacã este
nevoie ca negocierile sã aibã loc
într-o atmosferã de serenitate.
Toate grupurile de stânga au subli-
niat cã pentru ele o prioritate este
protecþia socialã.

Mai mulþi lideri au subliniat cã

Brexit trebuie sã reprezinte un ca-
talist pentru renaºterea UE, de-
monstrând cât de legate intrinsec
sunt între ele statele membre.

Celelalte prioritãþi sunt:
• negocierile trebuie purtate cu

bunã credinþã ºi transparenþã de-
plinã

• nu poate exista un compro-
mis între securitate ºi viitoarea re-

laþie economicã
• procesul de pace din Irlanda

de Nord trebuie sã continue; tre-
buie evitatã o graniþã rigidã cu Re-
publica Irlanda

• Regatul Unit trebuie sã-ºi ono-
reze toate obligaþiile la care s-a
angajat, inclusiv pe cele bugetare

• orientãrile relaþiilor viitoare
dintre UE ºi Regatul Unit pot fi dis-

cutate doar dupã ce s-a fãcut un
progres substanþial în negocierile
privind plecarea Regatului Unit

• statutul de membru al pieþei
unice este posibil doar cu libera cir-
culaþie a bunurilor, capitalului, ser-
viciilor ºi persoanelor

• nu pot exista negocieri sepa-
rate cu state UE individuale sau
state din afara UE.

Brexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UE
Bruxelles, 5.04.2017

“Mã tem cã Londra vrea sã ia
punctele pozitive de a fi mem-
bru al Uniunii Europene ºi sã lase
pe de o parte pe cele negative.
Acest lucru nu va funcþiona. Dar
ce înseamnã sã pãrãsiþi Uniunea
Europeanã? “, A întrebat el.
“Aceasta înseamnã cã o þarã
care a decis sã pãrãseascã Uni-
unea Europeanã nu poate avea o
înþelegere mai bunã decât un stat
membru al Uniunii Europene. În
ceea ce priveºte securitatea, nu
puteþi face parte din Europol ºi
nu beneficiaþi de sistemul de in-
formaþii Schengen. În ceea ce

priveºte cercetarea, nu puteþi
participa la programe de coope-
rare între universitãþi finanþate de
UE. Cu privire la comerþ, nu
puteþi beneficia de piaþa unicã.
Crãciunul nu se va întâmpla.

“Pentru prietenii noºtri irlan-
dezi ºi spanioli, vreau sã spun: nu
sunteþi singuri. Veþi beneficia de
faptul cã UE27 se va lipi împreu-
nã ca o familie europeanã care vã
va ajuta sã vã ocupaþi de Londra.
Suntem gata, putem începe nego-
cierile. Sper cã dupã vot putem
spune cã suntem uniþi “, a con-
chis Manfred Weber.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR. al Adunãrii

Generale Ordinare a Acþionari-
lor Societãþii IDP  PROIECT S.A.
cu sediul în Craiova, bd-ul
Gheorghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj
CUI RO 30454254, înmatriculatã
sub nr. J16/1137/2012. Adminis-
tratorul Unic al soc.  IDP PRO-
IECT S.A., (“Societatea”), con-
voacã Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor, la data de
17 octombrie 2017, ora 10.30, la
sediul Societãþii din Craiova, bd-
ul Gheorghe Chiþu, nr. 10, jud.
Dolj, la care sunt îndreptaãþiþi sã
participe toþi acþionarii Societã-
þii înregistraþi în Registrul Acþi-
onarilor al soc. IDP PROIECT
S.A. la sfârºitul zilei de 18 sep-
tembrie 2017 (data de referinþã),
avand urmãtoarea: ORDINE DE
ZI 1. Ratificarea unor acte juri-
dice perfectate de catre Admi-
nistratorul Unic al Societãþii, dl
Chisa Dumitru, în numele ºi
pentru aceasta: actul adiþional
nr. 20 la contractul de facilitate
de credit nr. 08453 din data de
06 august 2008, cu modificarile
ºi completãrile ulterioare, actul
adiþional 14 la contractul de fa-
cilitate de credit nr. 08453/09 din
data de 25 noiembrie 2009, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, actul adiþional 2 la con-
tractul de ipotecã mobiliarã asu-
pra conturilor bancare  nr.
12084/G16 din data de 27 octom-
brie 2016, încheiate cu ING
BANK. 2. Aprobarea ratificarii fi-
dejusiunii solidare constituite
alãturi de Imprumutati ºi ceilalþi
Garanti, prin actele perfectate
de Societate cu ING BANK, - ac-
tul adiþional nr. 18 la contractul
de facilitate de credit nr. 08453
din data de 06 august 2008, cu
modificãrile ºi completãrile ul-

terioare, actul adiþional 13 la
contractul de facilitate de credit
nr. 08453/09 din data de 25 no-
iembrie 2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, existând
interesul economic în vederea
garantãrii între pãrþi. In caz de
neântrunire a cvorumului la
data convocãrii, se reconvoacã
Adunarea Generalã  Ordinarã în
aceleaºi condiþii cu aceeaºi or-
dine de zi pentru data de 18 oc-
tombrie 2017, ora 10.30, la se-
diul Societãþii. Acþionarii pot
participa la ºedinþa Adunãrii Ge-
nerale Ordinare personal sau
prin reprezentanþi, în baza unei
procuri speciale, conform dis-
poziþiilor legale, modelul procu-
rii putând fi disponibil  la sediul
societãþii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de
reprezentare se depune la sediul
societãþii, cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administra-
torul Unic al Soc. IDP PROIECT
S.A. CHISA DUMITRU

ANUNÞ PREALABIL PRI-
VIND AFIªAREA PUBLICÃ A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Comuna Afu-
maþi, din judeþul Dolj anunþã pu-
blicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr. 2  începând cu data
de 19.09.2017, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Comunei Afu-
maþi, conform art. 14 alin. (1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr. 7/1996, re-
publicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor teh-
nice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Na-
þionale de Cadastru ºi Publicita-
te Imobiliarã.

UNITATEA Administrativ-teri-
torialã Cioroiaºi, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.10, începând
cu data de 15.09.2017, pe o perioa-
dã de 60 de zile, la sediul Primã-
riei Cioroiaºi, conform art.14,
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastru-
lui ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1997, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

PÃDEANU SORIN ªI PÃDEA-
NU ªTEFANIA, cu domiciliul în ju-
deþul Dolj, municipiul Craiova, str.
BUCURA, nr. 84A, titular al pro-
iectului “AMPLASARE CON-
STRUCÞIE PROVIZORIE CU DES-
TINAÞIA DE SPALATORIE  AUTO
CU DURATÃ DE AMPLASARE DE
10 ANI ªI REALIZARE PUÞ FO-
RAT“ anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactu-
lui asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi/sau
de evaluare adecvatã, proiect pro-
pus a fi amplasat în judeþul Dolj,
municipiul Craiova, str. BUCURA,
nr. 84A. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele luni-joi între orele 800-1630 ºi
vineri orele 800-1400, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet of-
fice@apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 20.09.2017.
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Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 0449 Craio-

va organizeazã licitaþie publicã cu
strigare pentru atribuirea unui
contract de închiriere a unui spa-
þiu în suprafaþã de 1mp, aflat la se-
diul unitãþii din municipiul Craio-
va, strada Alexandru Macedonski,
nr. 7, judeþul Dolj, în scopul mon-
tãrii a unui automat de cafea. Per-
soanele interesate se vor prezen-
ta la sediul unitãþii, de unde, în pe-
rioada 18-29.09.2017 între orele
08.00-16.00, pot solicita în scris
fiºa de date a achiziþiei, care se
obþine contra sumei de 5Lei.

COMUNA GRECEªTI, judeþul
Dolj titular al proiectului „MODER-
NIZAREA REÞELEI DE DRUMURI
DE INTERES LOCAL COMUNA
GRECEªTI, JUDEÞUL DOLJ”,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei  etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul: MODERNI-
ZAREA REÞELEI DE DRUMURI DE
INTERES LOCAL COMUNA GRE-
CEªTI, JUDEÞUL DOLJ”, propus
a fi amplasat în comuna Greceºti,
judeþul Dolj, proiectul nu se supu-
ne evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluã-
rii adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj din str. Petru Rareº, nr.
1, judeþul Dolj, în zilele de luni- joi-
,între orele 9-16.00, ºi vineri între
orele 9.00-14.00 precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet http //:
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în trermen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

Lansare de carte
Vineri, 15.09.2017,

începând cu ora 17.00,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã sã
luaþi parte la lansarea
volumelor IV ºi V din
Cartea glosselor, autor
Rodica Nicoleta Ion.

La eveniment vor
participa prof. Angi
Melania Cristea,
Leliana Popescu,
scriitor, ºi Carmen
ªtefãnescu, scriitor.

Evenimentul se va
desfãºura în Sala
“Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia

Aman”

OFERTE DE SERVICIU
SC PAZA CLB SRL
Bãileºti organizeazã
concurs pentru ocupa-
rea postului de conta-
bil. Relaþii la telefon:
0770/605.771.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.

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
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 15 septembrie 2017

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND pãmânt um-
pluturã, cantitate
1.000-10.000 mc. Te-
lefon: 0745/463.294.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând aragaz SOMEª-
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã  total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã- 60 lei. Te-
lefon: 0728/ 011.731.
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând putinã de stejar
si stroºitoare metalicã.
Telefon: 0764/779.702.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/
2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºt i-
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchie-
toare noi. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884

OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.

PIERDERI
PIERDUT carnet stu-
dent eliberat de Uni-
verstatea din Craiova-
Miþu Elisa. Tel. 0785/
105.839.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 9 7 1 1 18-6 22
2. Astra 9 5 3 1 13-6 18
3. Craiova 9 5 3 1 12-5 18
4. FCSB 9 5 3 1 12-7 18
5. Botoºani 9 5 1 3 14-10 16
6. ACS Poli 9 5 1 3 11-10 16
7. Dinamo 9 5 0 4 13-8 15
8. Voluntari 9 3 2 4 11-12 11
9. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
10. CSMP Iaºi 9 2 4 3 6-10 10
11. Sepsi 9 3 0 6 7-15 9
12. Chiajna 9 1 2 6 7-12 5
13. Mediaº 9 1 1 7 5-18 4
14. Juventus 9 0 3 6 6-15 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a X-a
Juventus – FC Botoºani ,  astãzi ,  ora 18

CSMP Iaºi  –  FC Voluntari ,  astãzi ,  ora 20.30
ACS Poli  –  Sepsi ,  sâmbãtã,  ora 18

„U” Craiova – Dinamo, sâmbãtã,  ora 20.30
Chiajna – CFR Cluj, duminicã, ora 18

FCSB – Gaz Metan,  duminicã,  ora 20.30
Astra – Viitorul,  luni,  ora 20.30

Craiova revine pe harta motor-
sportului autohton cu un eveniment
de top. Aflat la prima ediþie, Craio-
va Super Rally este organizat de
Federaþia Românã de Automobi-
lism Sportiv ºi Asociaþia Club
Sportiv AMC Racing, cu sprijinul
Primãriei Craiova. Conceptul dupã
care se va organiza întrecerea este
cel de Super Rally, adicã un raliu
în centrul oraºului pe sistemul Ra-
liului de la Monte Carlo. Mihai Leu
a ajuns astfel sã-ºi îndeplineascã
unul dintre cele mai importante
proiecte la care visa: „Circuitele au
un impact foarte bun asupra pu-
blicului. M-am gândit tot timpul sã
fac ceva sã fie în centrul oraºului,
oamenii sã vadã de aproape tot ce
se întâmplã”, spune primul cam-
pion mondial profesionist al boxu-
lui românesc. Craiova Super Rally
va avea loc astãzi ºi mâine în cen-
trul Craiovei, pe un traseu în lun-
gime de 1,5 km, care va include ºi
pasajul subteran de la Universitate
– care are o lungime de 405,32 m.
„Este un pasaj foarte frumos, care
chiar seamãnã cu pasajul de la
Monte Carlo, ºi acolo cred cã pi-
loþii participanþi pot atinge viteza
de 200 km/h”, este de pãrere fos-

Lipsitã de principalul sãu ju-
cãtor de simplu, Marius Copil (lo-
cul 83 ATP) dar ºi de perechea
lui Horia Tecãu la dublu, Florin
Mergea, România nu are nicio
ºansã în faþa Austriei în meciul
de Cupa Davis programat la
Wels, contând pentru primul tur
al barajului de menþinere în Gru-
pa I valoricã a zonei Europa-Afri-
ca. Oricum, disputa se anunþa
una extrem de dificilã, în condi-
þiile în care austriecii îl au în echi-

pã pe Dominic Thiem, locul 7
ATP, semifinalist anul acesta la
Roland Garros, chiar pe zgurã,
suprafaþa pe care se joacã me-
ciurile de la Wels. Astãzi se dis-
putã primele douã meciuri de sim-
plu, în care Dragoº Dima (25 ani,
489 ATP) îl va întâlni pe Gerald
Melzer (27 ani, 133 ATP), iar
Bogdan Borza (20 ani, 707 ATP)
joacã împotriva lui Thiem. Sâm-
bãtã este programatã disputa la
dublu, România având echipa

compusã din Nicolae Frunzã (19
ani, 544 ATP la dublu) ºi Horia
Tecãu (32 ani, 9 ATP la dublu), în
timp ce austriecii se bazeazã pe
Sebastian Ofner (21 ani, 138 ATP),
Philipp Oswald (31 ani, 71 ATP la
dublu). Duminicã se disputã ulti-
mele meciuri de simplu: Thiem -
Dima ºi G. Melzer - Borza.

În grupa mondialã se joacã se-
mifinalele: Belgia – Australia, la
Bruxelles ºi Franþa – Serbia, la
Lille.

România, sparring partner pentruRomânia, sparring partner pentruRomânia, sparring partner pentruRomânia, sparring partner pentruRomânia, sparring partner pentru
Austria în Cupa DavisAustria în Cupa DavisAustria în Cupa DavisAustria în Cupa DavisAustria în Cupa Davis

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova joacã astãzi, de la ora 17,
în deplasare, la Sibiu, cu FC Her-
mannstadt II, în etapa a patra a
seriei C4. Puºtii lui Cornel Papurã,
proaspãt numit în funcþia de direc-
tor al Centrului de copii ºi juniori
al ªtiinþei, se aflã pe locul 2 în cla-
sament, cu 7 puncte, dupã ACS
ªirineasa, care are punctaj maxim,

în timp ce satelitul echipei de ligã
secundã FC Hermannstadt se aflã
pe poziþia a 12-a, cu 3 puncte.

La Iºalniþa, pe stadionul „Chi-
mia”, cealaltã formaþie doljeanã
din seria C4, CSO Filiaºi, întâl-
neºte lanterna roºie, CS Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic. For-
maþia lui Victor Naicu, recent ca-
lificatã în turul 4 al Cupei Româ-

niei, este pe locul 8, cu 4 puncte
din 2 meciuri disputate. Celelalte
meciuri ale rundei a patra din se-
ria C4: CSM Lugoj - CSM ªcolar
Reºita, Naþional Sebiº - ªoimii
Lipova, Cetate Deva - ACS ªiri-
neasa, Gloria Lunca Teuz Cermei
– ACS Ghiroda, Internaþional Bã-
leºti - Millenium Giarmata, CNP
Timiºoara stã.

Puºtii lui Papurã joacã la SibiuPuºtii lui Papurã joacã la SibiuPuºtii lui Papurã joacã la SibiuPuºtii lui Papurã joacã la SibiuPuºtii lui Papurã joacã la Sibiu

Biletele la cel mai important
meci pentru Oltenia, Universita-
tea Craiova – Dinamo, s-au pus
deja în vânzare ºi se gãsesc prac-
tic oriunde. Spre exemplu, la ori-
ce magazin Orange, Vodafone
sau Germanos ºi la orice staþie

OMV. În Craiova, tichetele sunt
disponibile la magazinul mobil
din Piaþa „Mihai Viteazul” ºi la
Sala Polivalentã. ªi la Severin s-
au deschis casele de bilete de la
stadionul „Municipal”, progra-
mul fiind între orele: 12-18, iar

în ziua meciului se vând pânã la
fluierul de start. Preþurile sunt
unele speciale, der derby, adicã
puþin mai mari, respectiv: 15 lei
la peluze, 30 de lei la tribuna a
II-a, 40 de lei la tribuna I ºi 100
de lei la VIP. Abonaþii beneficia-

zã de intrare gratuitã pe baza
unei invitaþii, pe care ºi-o pot ri-
dica de la magazinul mobil,
având asupra lor abonamentul ºi
un act de identitate,  pânã astãzi,
ora 21, sau la Sala Polivalentã
Craiova, sâmbãtã, între orele 10-

18. Cei care nu au posibilitatea
de a ridica invitaþia din Craiova
trebuie sã trimitã pe adresa de e-
mail ticketing@csuc.ro: copie
act de identitate ºi copie abona-
ment, pentru ca invitaþia sã fie
expediatã la domiciliu, fãrã taxe.

Biletele la derby-ul Craiova – Dinamo se gãsesc peste tot

Craiova Super RallyCraiova Super RallyCraiova Super RallyCraiova Super RallyCraiova Super Rally, la prima ediþie, la prima ediþie, la prima ediþie, la prima ediþie, la prima ediþie
Astãzi va avea loc prezentarea echipajelor, în Piaþa

Mihai Viteazul, iar mâine se va desfãºura cursa
propriu-zisã

tul campion naþional de raliuri din
2003. 

Craiova Super Rally, eveniment
susþinut de Opel România, va fi o
competiþie în care fiecare maºinã
va merge pe un tur de circuit, con-
tratimp, iar publicul prezent la acest
circuit stradal se va bucura de un
spectacol inedit, pentru cã la eveni-
ment vor participa piloþi din toate
genurile de competiþii auto - piloþi
de raliu, piloþi de coastã, piloþi de
karting ºi piloþi off-road. „Va fi un
duel interesant între piloþii de raliu
ºi cei de la vitezã în coastã. Avem
nevoie de astfel de show-uri, sã
aducem mai aproape lumea de mo-
torsport cu o mediatizare de top” a
punctat Lucian Rãduþ, vicecampio-
nul naþional  la vitezã în coastã.

Pe modelul etapei din
Proincipatul Monaco

Pentru ca etapa sã se asemene
cu cea din Principatul Monaco,
fostul campion naþional de raliuri
din 2003 a invitat la eveniment mai
multe vedete din sport ºi showbizz.
Campioana olimpicã la scrimã Ana
Maria Popescu, mai multe hand-
baliste ale formaþiei SCM Craiova
ºi Emil Sãndoi vor face show în

rol de copiloþi pentru aºii volanu-
lui. Prezentarea echipajelor are loc
astãzi, de la ora 19, în Piaþa Mihai
Viteazul, iar competiþia propriu-zisã
se va desfãºura sâmbãtã în inter-
valul 10-18. În weeken-ul trecut,
Mihai Leu s-a încãlzit pentru Cra-
iova Super Rally la Iaºi, unde a fost
copilot la shakedown pentru Bog-
dan Mariºca. Campion naþional de

raliuri în 2011, Vali Porciºteanu va
fi vedeta primei ediþii a Craiova
Super Rally, prima competiþie din
România ce adunã la start crema
piloþilor din toate ramurile motor-
sportului (raliuri, karting, off-road,
drift ºi vitezã în coastã). „Sper cã
voi avea o evoluþie spectaculoasã,
dar ºi rapidã în acelaºi timp pentru
cã îmi doresc tofeul ºi sã încânt

publicul prezent. Cred cã Oltenia
meritã o etapã de raliuri. ªtiu cã au
existat în trecut niºte idei, poate cu
ocazia acestui rally show ele se vor
materializa în viitorul apropiat ºi
vom avea un nou start al motor-
sportului în zonã. Este nevoie sã
mergem în locaþii noi pentru ca
fanii sã ne vadã în acþiune la ei aca-
sã”, a precizat Vali Porciºteanu.
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