
DJST Vâlcea prezent` 
la Târgul Na\ional de Tabere

În perioada 15.05-18 mai,
la Complexul Sportiv
Na\ional Sala Polivalent`
din Bucure]ti, se va
desf`]ura Târgul Na\ional
de Tabere, un proiect ce
apar\ine Direc\iei Tabere ]i

Agrement din cadrul Ministerului Tineretului ]i Sportului.
Direc\ia Jude\ean` pentru Sport ]i Tineret Vâlcea va avea la dis-
pozi\ie un stand de prezentare pentru cele 3 tabere ]i Baza
Sportiv`, aflate în administrare.

În perspectiva scrutinului ce
se va desf`]ura în cursul a-
cestei luni, Direc\ia de Evi-
den\` a Persoanelor Râm-
nicu Vâlcea roag` cet`\enii
domicilia\i în municipiu s`-
]i verifice valabilitatea acte-
lor de identitate (buletine de
identitate, c`r\i de identitate,

c`r\i de identitate provizorii).

In perioada 7-12 mai,
Teatrul Anton Pann din Râm-
nicu Vâlcea a fost prezent pe
scena Festivalului Interna\i-
onal de Teatru “Apollon
2014” din Albania, cu specta-
colul ““AAcceeeeaa]]ii  zzii  ddiinn  vviiaa\\aa
mmeeaa””,,  ddee  AAnnaa  NNiiccoollaaee..  

Dup` ce a câ]tigat premi-
ul special al juriului la Fes-
tivalul Interna\ional de Mo-
nodram` “MonoAkt” din Ko-
sovo, spectacolul de mono-
dram` “AAcceeeeaa]]ii  zzii  ddiinn  vviiaa\\aa
mmeeaa”” de Ana Nicolae, cu ac-

tri\a Ana }u]ca, a participat ]i
pe scena FFeessttiivvaalluulluuii  IInntteerrnnaa-
\\iioonnaall  TTeeaattrruu  ““AAppoolllloonn  22001144””
ddiinn  AAllbbaanniiaa. Juriul format din
oameni de teatru, critici, per-
sonalit`\i din lumea teatrului,
au considerat de cuvin\` dup`
ce au urm`rit evolu\ia tuturor
spectacolelor, la teatrul din
Bylis, localitatea Fier, s`-i
acorde actri\ei Ana ]u]ca, pre-
miul special, un premiu care
se al`tura multor alte premii
câ]tigate la diverse Festivaluri
Na\ionale ]i Interna\ionale.

Ce putem spune, bravo Ana,
bravo Teatrul Anton Pann,
bravo echipei care a colaborat
ca spectacolul “AAcceeeeaa]]ii  zzii  ddiinn
vviiaa\\aa  mmeeaa” în regia lui Attila
Bordas, scenografie, muzica
]i sunetul: Andrei Br`dean,
Mihnea Rare] Han\iu, Ana
Su]ca s` aduc` cât mai multe
premii. La sfâr]itul acestei
luni vom avea posibilitatea s`
vedem ]i noi acest spectacol,
premiera pe 31 mai, în Sala
Mare a Teatrului Anton Pann. 
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„Aceea]i zi din via\a mea” premiat
din nou la un Festival Interna\ional

Miercuri, 14 mai, la ora
11.00, Direc\ia General` de
Asisten\` Social` ]i Protec\ia
Copilului Vâlcea organizeaz`
un Seminar intitulat “Intere-
sul superior al copilului”, des-
tinat reprezentan\ilor mass
media locale. Acesta face par-
te din Campania de promo-
vare a drepturilor copilului ]i
a adop\iei na\ionale. Semina-
rul se va desf`]ura la Com-
plexul de Servicii Comunitare
Râmnicu Vâlcea, din strada
Liviu Rebreanu (lâng`
Cet`\uia). 

K. R.

„Interesul superior al copilului” 
– seminar organizat de DGASPC

Eviden\a Popula\iei apeleaz` 
la râmniceni s`-]i actualizeze actele

de indentitate pentru votare

Agen\ia de Pl`\i ]i Inter-
ven\ie pentru Agricultur`
(APIA) reaminte]te cum-
p`r`torilor de lapte de
vac` ]i produc`torilor
de\in`tori de cot` de lapte
pentru vânz`ri directe c`
ultima zi pentru depune-
rea declara\iei anuale de
cot` de lapte, f`r` aplica-
rea penalit`\ilor, este 14
mai 2014.
Produc`torii care nu de-
pun în termenul legal

declara\ia anual` de vânz`ri directe, vor pierde cota de lapte prin
retragere la rezerva na\ional` precum ]i dreptul de a beneficia de
sprijinul financiar acordat prin m`surile prev`zute în cadrul
P.A.C. • pag. 5

14 mai este data limit` pentru
de\in`tori de cot` de lapte pentru

vânz`ri directe s` depun` declara\ia
anual` de cot` de lapte la APIA
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Anun\ v@nzare

V@nd 5.000 de buc`\i \igl` folosite, [n stare
excep\ional`. 

Pre\ 1 leu/bucat`, negociabil pentru toat` canti-
tatea

Telefon: 0743/540534


