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Seceta – din nouSeceta – din nouSeceta – din nouSeceta – din nouSeceta – din nou
– învinsã.– învinsã.– învinsã.– învinsã.– învinsã.
Dar nu de ANIF!Dar nu de ANIF!Dar nu de ANIF!Dar nu de ANIF!Dar nu de ANIF!

A plouat mult ºi mãrunt, pe toa-
tã întinderea Doljului – încinsã ca
o plitã, pânã duminicã seara – ºi
veritabilul meteorolog Ion Mari-
nicã, indiscutabil o competenþã în
materie, opineazã cã, la o medie
de precipitaþii de 50 litri pe me-
trul pãtrat, seceta instalatã se
vede învinsã. Cel puþin, pentru
circa douã sãptãmâni. Chiar dacã,
potrivit statisticilor, sfârºitul lu-
nii iunie – începutul lunii iulie este
o perioadã calendaristicã definitã
prin instabilitate atmosfericã, o
asemenea ploaie generoasã, ne-
însoþitã de alte perturbãri atmo-
sferice, ne-a mai rãsfãþat, e drept
rar, în ultimii ani, salvând câm-
pul ameninþat de pârjolire.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

SC Termo nu gãseºte bani
pentru factura pe luna martie
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Cele 120 de asociaþii de proprie-
tari din Craiova, care figureazã cu
mari datorii cãtre SC Termo ºi
care au fost deja somate în acest
sens, au la dispoziþie doar aceastã
sãptãmânã pentru a-ºi achite de-
bitele. În cazul în care nu se îm-
bunãtãþeºte simþitor nivelul înca-
sãrilor, scãrile de bloc, apoi întrea-
ga asociaþie vor fi debranºate de
la apã caldã. Conducerea SC Ter-
mo spune cã este nevoitã sã ia
aceastã mãsurã extremã deoare-
ce existã marele risc ca tot oraºul
sã fie tãiat de la apã caldã.
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În Dolj a plouat consistent, încã
de duminicã searã, dar ºi pe parcur-
sul zilei de ieri, pe toatã întinderea
judeþului. Potrivit reprezentanþilor
Administraþiei Bazinale de Apã Jiu,
cantitãþile de precipitaþii înregistra-
te pe teritoriul judeþului Dolj pânã
ieri dupã-amiazã, în jurul orei 16.00,
au fost: Craiova – 70,8 l/mp, Bãi-
leºti – 39,2 l/mp, Bechet – 87,6 l/
mp ºi Calafat – 30,8 l/mp. Deºi ne-
însoþite de alte perturbãri, specifi-
ce ploilor de varã, izolat s-au înre-
gistrat ºi câteva situaþii în care
pompierii au fost nevoiþi sã intervi-
nã cu operativitate. Astfel, au eva-
cuat apa din parcarea centrului co-
mercial Selgros, dar ºi dintr-o gos-
podãrie din comuna Cârcea, ºi au
înlãturat doi copaci cãzuþi pe stra-
da „Ion Maiorescu” ºi în centru, în
spatele Farmaciei 3 F din Craiova,
care au avariat câteva autoturisme.
În plus, 2.682 de consumatori din
Craiova, Filiaºi, Maglavit, Meli-
neºti ºi Calafat au rãmas fãrã ener-
gie electricã, echipele CEZ lucrând
la remedierea deficienþelor. Preci-
pitaþiile abundente cãzute, în debu-
tul lunii lui cuptor, rezolvã parþial
deficitul de umiditate din sol ºi în-
tremeazã culturile agricole afecta-
te de secetã. Rari sunt anii calen-
daristici în care sã se înregistreze
asemenea precipitaþii în luna iulie.
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- O fi Popescu în urmã cu lucrã-
rile, dar la lucrãturi nu-l întrece
nimeni.
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Codul portocaliu a fost
prelungit ºi extins

Codul portocaliu de ploi a fost
prelungit pânã azi, la ora 10.00.
Meteorologii au anunþat ploi
torenþiale pentru luni mai ales în
Oltenia, Muntenia, sudul Banatu-
lui ºi local în Transilvania ºi
Moldova, iar noaptea cu precãde-
re în Dobrogea, cea mai mare
parte a Munteniei ºi în sudul
Moldovei. “În intervale scurte de
timp sau prin cumulare, în
judeþele Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt,
Argeº, Dâmboviþa, Prahova,
Buzãu, Covasna, Vrancea,
Teleorman, Giurgiu, Ilfov,
Ialomiþa ºi Cãlãraºi, în munici-
piul Bucureºti ºi în zona de munte
a judeþelor Hunedoara, Alba,
Sibiu, Braºov se vor înregistra
cantitãþi de apã de 50...70 l/mp ºi
pe arii restrânse peste 80...90 l/
mp, îndeosebi în judeþele Teleor-
man, Giurgiu, Olt, Argeº ºi
Vâlcea”, anunþã ANM. În
Dobrogea, local în Moldova,
Transilvania, sudul Banatului,
vestul Olteniei ºi nord-estul
Munteniei se vor înregistra, în
intervale scurte de timp sau prin
cumulare, cantitãþi de apã de
25...50 l/mp. Duminicã, la ora
20.00, au intrat în vigoare douã
avertizãri de ploi torenþiale care
iniþial erau valabile pânã luni la
ora 23.00. Cantitãþile de apã pot
ajunge la 90 l/mp, iar hidrologii
au emis la rândul lor avertizãri de
inundaþii pe mai multe râuri.

Surse guvernamentale:
Premierul Tudose susþine
un impozit pe cifra de afaceri,
introdus gradual

Premierul Mihai Tudose ar fi
de acord cu un impozit pe cifra de
afaceri pentru companii, dar
gradual ºi doar pe unele tipuri de
activitãþi. Decizia urmeazã sã o ia
doar dupã ce va primi rezultatul
simulãrilor fãcute de MFP, au
afirmat, ieri, pentru Mediafax,
surse guvernamentale. Mihai
Tudose ar fi de acord cu un
impozit pe cifra de afaceri pentru
companii, dar gradual ºi doar pe
unele tipuri de activitãþi, au mai
spus sursele guvernamentale.
Potrivit acestora, premierul
aºteaptã rezultatul simulãrilor
privind impozitul pe cifra de
afaceri ºi ulterior va lua o decizie
în acest sens.
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Premierul Mihai Tudose s-a
întâlnit, ieri, cu ambasadorul
SUA în România, Hans Klemm,
aceasta fiind prima întâlnire ofi-
cialã între noul premier ºi ºeful
misiunii diplomatice americane
în România. Klemm este înso-
þit de adjunctul ºefului misiunii
diplomatice a SUA, Dean
Thompson.

Sãptãmâna t recutã ,  Am-
Cham România, o organizaþie
care reprezintã peste 400 de
companii americane, internaþi-
onale ºi locale, cu investiþii
totale de peste 20 miliarde do-
lari ºi 250.000 de locuri de
muncã a criticat programul
economic al noului Executiv, afirmând cã
schimbãrile de politicã fiscalã anunþate în
acesta produc turbulenþe în mediul econo-
mic ºi afecteazã grav stabilitatea ºi încre-
derea în economia românescã, care plãteº-

Preºedintele României va parti-
cipa, joi, la Summitul „Iniþiativei
celor Trei Mãri” (Balticã – Adriati-
cã – Neagrã), care va avea loc la
Varºovia. La reuniune va partici-
pa, în calitate de invitat special,

Direcþia Regim Permise de Con-
ducere ºi Înmatriculare a Vehicule-
lor anunþã cã, de ieri, proba practi-
cã a examenului pentru obþinerea
carnetului de conducere va fi înre-
gistratã atât video, cât ºi audio, cu
un dispozitiv care va fi instalat pe
maºinile folosite la aceastã testare.

“Pentru asigurarea ºi verificarea
legalitãþii examenului de obþinere a
permisului de conducere, începând
cu data de 03.07.2017, modul de
desfãºurare a probei practice se va
înregistra atât video cât ºi audio,
cu sisteme tehnice de monitoriza-
re care se vor instala pe autovehi-
culele folosite la susþinerea acestei
probe. Sistemul tehnic de monito-
rizare se instaleazã, într-un punct
fix, în autovehiculul pe care este
afiºatã vizibil menþiunea «EXA-
MEN» ºi se orienteazã paralel cu
partea carosabilã, astfel încât sã
surprindã traficul pe direcþia de
deplasare a autovehiculului”, reie-
se dintr-un comunicat de presã al
Direcþia Regim Permise de Con-
ducere ºi Înmatriculare a Vehicu-
lelor (D.R.P.C.I.V.).

Reprezentanþii Direcþiei de Per-
mise menþioneazã cã nu se vor în-

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, susþine cã este îngrijorat pen-
tru situaþia din penitenciare, însã
cã are în vedere mai multe mã-
suri, printre care construcþia a
douã noi închisori. Precizãrile,
dupã ce ºeful ANP, Marian Do-
bricã, ar fi spus cã sistemul judi-
ciar se aflã în pragul colapsului.

«Îngrijorare ne exprimãm toþi.
Noi avem cealaltã perspectivã, op-
timistã de soluþionare a probleme-
lor din penitenciare ºi nu perspec-
tiva unui posibil colaps. Avem de-
cizia pilot a Curþii Europene. Deci-
zia nu spune cã la finalul celor ºase
luni problemele sã fie soluþionate.
(...) Cã dacã spui „construim douã
penitenciare”, nu îºi face nimeni
iluzia cã în ºase luni construieºti
pentru cã nu se poate nici fizic,
nici juridic. Avem în vedere ceea
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te deja preþul instabilitãþii în plan politic.
“Atât eventuala adoptare rapidã, fãrã con-

sultãri ºi evaluãri de impact, cât ºi potenþialul
impact economic al mãsurilor propuse, ge-
nereazã dezechilibre macroeconomice greu de

recuperat ºi izoleazã România
din punct de vedere investiþio-
nal”, a constatat organizaþia.

De asemenea, organizaþia
considerã inoportunã înlocui-
rea impozitului pe profit cu im-
pozitul pe cifra de afaceri în-
cepând cu 1 ianuarie 2018,
mãsurã care ar face România
singura þarã membrã a Uniunii
Europene care ar aplica acest
tip de impozitare pentru toate
categoriile de contribuabili.

“Un asemenea mecanism se
aplicã în general ca o proce-
durã de simplificare fiscalã pen-
tru microintreprinderi ºi IMM-
uri. Mai mult, mãsura propusã

contravine noi directive europene în dezba-
tere publicã, Common Consolidated Corpo-
rate Tax Base – CCCTB, plasând astfel Ro-
mânia în afara tendinþelor nucleului dur al
UE”, spunea AmCham.

Tudorel Toader, ministrul Justiþiei, despre situaþia
din închisori: Nu avem perspectiva unui colaps

ce v-am spus de foarte multe ori:
mãsuri de ordin legislativ, logistic,
de modernizare a penitenciarelor
actuale, de extindere pentru pavi-
lioane la penitenciarele existente, de
construcþie a douã noi penitencia-
re, pe moment», a declarat Tudo-
rel Toader.

Precizarea a fost fãcutã dupã
ce directorul Administraþiei Naþi-
onale a Penitenciarelor ar fi spus,
în cadrul unei conferinþe referi-
toare la decizia pilot a CEDO pri-
vind condiþiile de detenþie din Ro-
mânia, cã sistemul judiciar e
aproape de colaps, fiind proble-
me în sistemul penitenciar. Aces-
ta a precizat cã ar exista soluþii
pentru supraaglomerarea din în-
chisori însã “ne e fricã sã le apli-
cãm”, fãcând referire la alternati-
va la încarcerãrii.

Proba practicã a examenului
de conducere, filmatã

registra video ºi audio toate cate-
goriile, excepþie fac: motocicleta
cu sau fãrã ataº (A), mopedele
(AM), motocicleta cu o capacitate
care nu depãºeºte 125 cmc (A1)
ºi motocicleta cu puterea maximã
de 35 kW (A2).

“Stocarea datelor se realizeazã
astfel încât sã permitã identifica-
rea exactã a înregistrãrilor dupã
examinator, ziua ºi ora examinãrii.
Înregistrãrile audio ºi video reali-
zate nu reprezintã informaþii de in-
teres public. În cazul în care can-
didatul contestã rezultatul probei
practice, înregistrãrile vor fi puse
la dispoziþia instanþei competente.
De luni, 3 iulie, sistemul de înre-
gistrare audio-video va fi operaþi-
onal la nivelul serviciile publice
comunitare ale mun. Bucureºti ºi
jud. Ilfov, iar în zilele urmãtoare
acest mod de desfãºurare a probei
practice se va aplica, etapizat, la
nivelul tuturor serviciilor judeþene”,
se mai aratã în comunicatul de pre-
sã al instituþiei.

Înregistrarea probei practice, pe
durata întregului traseu, ar putea
diminua orice acþiune ilegalã des-
fãºuratã în timpul acestui examen.

Klaus Iohannis, la Summitul „Iniþiativei celor Trei Mãri”
de la Varºovia. Donald Trump, invitat special

Donald Trump, preºedintele SUA.
“La reuniune vor participa ºefi

de stat ºi reprezentanþi ai acestora
din 12 þãri din Europa Centralã ºi
de Est: Austria, Bulgaria, Croaþia,
Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,

Polonia, România, Slovacia,
Slovenia ºi Ungaria. În cali-
tate de invitat special, la Sum-
mit va fi prezent ºi Preºedin-
tele Statelor Unite ale Ameri-
cii, domnul Donald Trump.
„Iniþiativa celor Trei Mãri”
urmãreºte sã ofere susþinere
politicã pentru o mai bunã co-
operare ºi interconectare a
economiilor statelor din spa-
þiul geografic cuprins între
cele trei mãri – Adriaticã, Bal-
ticã ºi Neagrã - în domenii
precum energie, transporturi,
telecomunicaþii sau protecþia
mediului”, transmite Adminis-
traþia Prezidenþialã.
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Conform înþelegerii din planul
de restructurare, stabilit de ad-
ministratorul judiciar ºi aprobat
de Tribunalul Dolj, SC Termo are
la dispoziþie 90 de zile pentru a
strânge banii ºi a achita princi-
palului furnizor factura pentru
fiecare lunã. În acest moment,
societãþii de termoficare i s-a
emis de cãtre Complexul Ener-
getic Oltenia factura aferentã lu-
nii martie, care are o valoare de
7 milioane de lei ºi care, dupã
cum a precizat conducerea SC
Termo, nu poate fi acoperitã din
banii strânºi de la populaþie.

„Este pentru prima datã când
nu mai putem plãti factura cu-
rentã. Legea nr. 85/2014 a insol-
venþei ne-a dat posibilitatea sã
plãtim facturile cãtre Complexul
Energetic Oltenia cu o scadenþã
de 90 de zile. Luna iunie a venit
scadenþa pentru factura lunii
martie, care are o valoare de 7
milioane de lei, mult peste înca-
sãrile de la populaþie, fãcute în
contul nostru pânã în acest mo-
ment. Prin urmare, ne aflãm în

SC Termo nu gãseºte bani pentru factura pe luna martie

Primele 120 de asociaþiiPrimele 120 de asociaþiiPrimele 120 de asociaþiiPrimele 120 de asociaþiiPrimele 120 de asociaþii
vor fi trecute pe duºuri recivor fi trecute pe duºuri recivor fi trecute pe duºuri recivor fi trecute pe duºuri recivor fi trecute pe duºuri reci

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Cele 120 de asociaþii de proprietari din
Craiova, care figureazã cu mari datorii
cãtre SC Termo ºi care au fost deja somate
în acest sens, au la dispoziþie doar aceastã
sãptãmânã pentru a-ºi achite debitele. În
cazul în care nu se îmbunãtãþeºte simþitor

nivelul încasãrilor, scãrile de bloc, apoi
întreaga asociaþie vor fi debranºate de la
apã caldã. Conducerea SC Termo spune cã
este nevoitã sã ia aceastã mãsurã extremã
deoarece existã marele risc ca tot oraºul
sã fie tãiat de la apã caldã.

imposibilitatea de a acoperi aceas-
tã facturã ºi trebuie sã luãm o
mãsurã extremã împotriva rãu-
platnicilor. Altã cale nu mai exis-
tã”, a menþionat Sorin Iordache,
directorul economic al SC Ter-
mo SRL Craiova.

În orice moment,
CEO poate opri apa
caldã în tot oraºul

Conducerea societãþii spune
cã faþã de luna martie a anului
trecut, în martie 2017 a fost cal-
culatã o sumã dublã pe facturã
– 7 milioane de lei – deoarece a
fost o lunã foarte friguroasã ºi
a trebuit sã se furnizeze cãldurã
în tot oraºul. „Analizând grafi-
cele, putem sã spunem cã înca-
sãrile de la populaþie nu au fost
atât de mici, s-au menþinut în
aceleaºi sume ca ºi anul trecut,
dar diferenþa a plecat de la fap-
tul cã, de aceastã datã, avem
obligaþii de platã mult mai mari
pentru luna martie: am furnizat
agent termic tuturor blocurilor
fiind o lunã extrem de friguroa-

sã”, a precizat reprezentantul SC
Termo. Conform prevederilor
contractuale care existã între cei
doi parteneri, dacã Termo nu va
reuºi sã achite aceastã facturã
de 7 milioane de lei, conducerea
CEO poate sista furnizarea de
agent termic cãtre tot oraºul.
„Ceea ce înseamnã cã toatã Cra-
iova va rãmâne pe duºuri reci.
Ne-am bucurat de foarte mare
înþelegere, fãrã sprijinul celor de
la CEO ne-ar fi fost greu, dar
sunt situaþii peste care nu pot sã
treacã nici ei”, a spus Iordache.

Asociaþiile au fost
invitate la discuþii,
dar nu au venit
decât puþine

Conducerea SC Termo în-
cearcã din rãsputeri acum sã de-

pãºeascã aceastã situaþie. Potri-
vit directorului Sorin Iordache,
în urmã cu douã sãptãmâni, au
fost invitate la sediu primele 120
de asociaþii de proprietari cu
datorii mari, cãrora li s-a solici-
tat sã prezinte de urgenþã listele
de platã de la fiecare scarã de
bloc. Au dat curs invitaþiei doar
50 de asociaþii care, mai spun
cei de la Termo, au ºi transmis
acele liste. „Cei care au partici-
pat au dat dovadã de interes, dar
nu putem sã spunem acelaºi lu-
cru faþã de ceilalþi. Pe baza aces-
tor informaþii pe care le-am ob-
þinut în colaborare cu adminis-
tratorii ºi preºedinþii de asocia-
þii, i-am anunþat cã, de sãptãmâ-
na viitoare, sã trecem la sista-
rea apei calde dacã, repet, nu se
îmbunãtãþeºte cumva nivelul în-
casãrilor cãtre noi”, a anunþat
conducerea Termo. Mai întâi, se
va opri apa caldã la scãrile de

bloc care înregistreazã cel mai
mare numãr de datornici, ur-
mând ca, în situaþia în care nu
se îmbunãtãþeºte simþitor nive-
lul încasãrilor, sã se debranºeze
întreaga asociaþie. Mãsura se va
lua ºi la asociaþiile de proprie-
tari care au refuzat sã participe
la aceste întâlniri. cu distribui-
torul de energie termicã ºi apã
caldã.

Debranºãrile
vor avea caracter
permanent

 De subliniat este faptul cã nu
se va relua furnizarea de apã cal-
dã ºi cãldurã nici în sezonul rece
decât în situaþia în care asocia-
þiile respective nu îºi vor îmbu-
nãtãþi substanþial nivelul plãþilor
cãtre Termo Craiova SRL. Dacã
nu vor începe sã plãteascã în
contul datoriilor pe care le au,
conducerea societãþii de termo-
ficare le transmite acestora cã pot
sã se gândeascã de pe acum la
alte soluþii pentru încãlzirea lo-
cuinþei fiindcã nu vor mai primi
cãldurã din sistemul centralizat.
„Începând de sãptãmâna trecu-
tã, au fost constituite ºi patru
echipe mixte, formate dintr-un
casier ºi personal din cadrul com-
partimentului de recuperare de-

bite, care, sub directa îndruma-
re ºi supraveghere a reprezentan-
þilor conducerii societãþii, încear-
cã sã recupereze sume cât mai
mari de la asociaþiile de proprie-
tari. În fiecare zi sunt vizitate în
jur de 70-80 de asociaþii ºi s-a
constatat, în ultima vreme, cu
aceastã ocazie, un absenteism
total al locatarilor din casieriile
asociaþiilor de proprietari, sume-
le colectate fiind în continuare
destul de mici”, a descris situa-
þia directorul economic al SC
Termo SRL Craiova.

Somate pentru
o datorie de 540
milioane de lei

Cele 120 de asociaþii de pro-
prietari care sunt vizate în acest
prim val al datornicilor au, în to-
tal, o restanþã de 540 milioane de
lei, fiind vorba de facturi neplã-
tite de doi ºi chiar trei ani, în
unele cazuri. Cu mari probleme
sunt cartierele „Craioviþa Nouã”,
„1 Mai” ºi „Valea Roºie”. În aºa-
zisul top al ruºinii conduce, în
continuare, asociaþia nr. 14 „Ro-
manescu”, care a acumulat o
nouã datorie cãtre Termo, de 1,4
milioane de lei, pe lângã debitul
istoric de 5 milioane de lei pen-
tru care s-a pornit acþiune de re-
cuperare în instanþã. Printre aso-
ciaþiile care sunt aºteptate cu ba-
nii, în cursul acestei sãptãmâni,
care este hotãrâtoare pentru soar-
ta pe care o vor avea locatarii în
aceastã varã fierbinte, se numã-
rã asociaþiile nr. 26 „Brazdã”, nr.
23 „Calea Bucureºti”, nr. 6, 7 ºi
11 din „1 Mai”, nr. 9 „George
Enescu”, nr. 3, 20, 24 ºi 29 din
„Craioviþa Nouã”, nr. 2 „Lãpuº”.
La polul opus, sunt 150 de aso-
ciaþii de proprietari care nu au
nici un fel de datorie cãtre SC
Termo, iar dintre acestea 50 au
fãcut plãþi în avans. Un exemplu
este asociaþia nr. 9 „Eroilor” din
cartierul „Valea Roºie” care a
efectuat o platã în avans cãtre
societatea de termoficare de 600
milioane de lei.
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Reamintim cã reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau cã pe 18 aprilie
2016 craiovenii Ion Hîrþa, de 32 de
ani, ºi Narcisa Cioabã, de 30 de ani,
au ajuns în arestul IPJ Dolj, pe baza
ordonanþelor de reþinere pentru 24
de ore emise pe numele lor de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalului Dolj, pentru comiterea in-
fracþiunilor de evaziune fiscalã, spã-
lare de bani ºi folosirea creditului
societãþii într-un scop contrar inte-
reselor acesteia. Potrivit IPJ Dolj,
din cercetãrile poliþiºtilor Serviciu-
lui de Investigare a Criminalitãþii
Economice efectuate sub coordo-
narea procurorilor din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dol-
j, Ion Hîrþa, de 32 de ani, ºi Narci-
sa Cioabã, de 30 de ani, ambii din
Craiova, au creat un circuit econo-
mic fraudulos în care au implicat
douã societãþi comerciale (Catarex-
ton ºi Birnef) controlate de cei doi,
înregistrând în evidenþa contabilã ºi
declarând organelor fiscale opera-
þiuni fictive de achiziþii de deºeuri
metalice ºi lingouri, de la firme „fan-
tomã” sau care nu au confirmat
relaþiile comerciale, având în fapt alt
obiect de activitate.

ªoferii vitezomani,
sancþionaþi de poliþiºti

Poliþiºti rutieri din
cadrul Serviciului Ru-
tier – Biroul Drumuri
Naþionale ºi Europene,
Biroului Rutier Craio-
va ºi formaþiunilor ru-
tiere din cadrul poliþii-
lor municipale ºi orãºe-
neºti au acþionat, du-
minicã, pentru comba-
terea încãlcãrii regi-
mului legal de vitezã,
pe mai multe tronsoa-
ne de drum ºi impor-
tante artere rutiere din
municipiul Craiova. În cadrul acþiunii, oamenii legii au apli-
cat 84 de sancþiuni contravenþionale, din care 49 pentru
vitezã neregulamentarã ºi 35 pentru alte abateri la regimul
circulaþiei rutiere. Valoarea totalã a sancþiunilor aplicate de
poliþiºti în cadrul acþiunii desfãºurate a fost de 24.360 lei.
De asemenea, oamenii legii au reþinut trei permise de con-
ducere ºi au retras douã certificate de înmatriculare, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Lucrãri ale deþinuþilor
din PMS Craiova
expuse la Casa
„Traian Demetrescu”

Penitenciarul Craio-
va organizeazã astãzi,
ora 12.30, la Casa de
Culturã „Traian De-
metrescu” din Craiova
(strada „Traian Deme-
trescu” nr. 31), verni-
sajul expoziþiei „Sub
acelaºi cer”. Vor fi
prezentate lucrãri gra-
fice realizate de per-
soanele private de li-
bertate în cadrul ate-
lierelor ocupaþionale. Scopul expoziþiei constã în sensibili-
zarea comunitãþii locale cu privire la problematica reinte-
grãrii sociale a persoanelor private de libertate. O parte din
lucrãri sunt realizate de persoane care ºi-au descoperit abi-
litãþile în perioada petrecutã dupã gratii ºi care, prin inter-
mediul activitãþilor practice, ajung sã-ºi influenþeze sãnãta-
tea fizicã ºi mentalã. Arta, indiferent de forma de exprima-
re, are atât o componentã atât ocupaþionalã, cât ºi terapeu-
ticã. Activitatea face parte din campania de informare ºi
sensibilizare a comunitãþii cu privire la problematica reinte-
grãrii sociale a deþinuþilor. Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” este un partener de tradiþie care sprijinã eforturile
artistice ale persoanelor private de libertate.

Cercetat penal dupã ce
a fost prins bãut la volan

Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, dumi-
nicã seara, în jurul orei
19.30, un echipaj din
cadrul Biroului Rutier
Craiova l-a depistat pe
Cosmin C., de 30 ani,
din Craiova, judeþul
Dolj, în timp ce con-
ducea un autoturism
pe strada „Râului” din
municipiu, iar în urma
testãrii acestuia de cã-
tre poliþiºti cu aparatul
etilotest a rezultat o
concentraþie de 0,59
mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. Bãrbatul a fost condus la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, unde i s-au recoltat douã probe
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii au întoc-
mit pe numele conducãtorului auto dosar de cercetare pe-
nalã conform prevederilor legale.

Craioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentru
evaziune fiscalã ºi spãlare de banievaziune fiscalã ºi spãlare de banievaziune fiscalã ºi spãlare de banievaziune fiscalã ºi spãlare de banievaziune fiscalã ºi spãlare de bani

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Trei craioveni au
fost condamnaþi de
magistraþii Tribuna-
lului Dolj la pedep-
se cuprinse între 6
luni de închisoare
cu suspendare ºi 5
ani ºi 3 luni de
închisoare cu exe-
cutare într-un dosar
vizând comiterea
infracþiunilor de
evaziune fiscalã,-
 spãlare de bani
ºi folosirea creditu-
lui societãþii într-un
scop contrar intere-
selor acesteia. Doi
dintre inculpaþi, o femeie ºi un bãrbat, administratori
de societãþi comerciale, au fost reþinuþi pe 18 aprilie
2016, fiind acum în arest la domiciliu, au fost acuzaþi
cã au creat un prejudiciu de peste 450.000 lei bugetu-
lui de stat prin activitatea infracþionalã. Hotãrârea
instanþei nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Ulterior controlului fiscal efec-
tuat la una dintre societãþile comer-
ciale, aceasta a intrat în procedura
de insolvenþã, însã suspecþii ºi-au
continuat activitatea infracþionalã în
numele celeilalte societãþi comer-
ciale dupã acelaºi tipar infracþio-
nal. „Prin activitatea infracþiona-
lã, desfãºuratã în perioada septem-
brie 2013 – decembrie 2015, cei
doi suspecþi au creat un prejudiciu
bugetului consolidat al statului în
sumã de aproape 450.000 lei. Cei
doi craioveni au fost prezentaþi la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, iar apoi instanþei de judeca-
tã, care le-a emis mandate de ares-
tare preventivã pe o perioadã de
30 zile”, au precizat, la momentul
respectiv, reprezentanþii IPJ Dolj.

Firma folositã în activitatea
infracþionalã, amendatã

ºi dizolvatã
Pe 11 mai 2016 s-a înregistrat

la Tribunalul Dolj dosarul în care
Ion Hîrþa ºi Narcisa Cioabã, îm-
preunã cu Vergica Dudã, au fost
trimiºi în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj pentru evaziune fiscalã, spã-
lare de bani ºi folosirea creditului

societãþii într-un scop contrar in-
tereselor acesteia, iar la sfârºitul
sãptãmânii trecute, pe 30 iunie a.c.,
instanþa a pronunþat sentinþa. Nar-
cisa Cioabã a primit 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi 60
de zile de muncã în folosul Primã-
riei Municipiului Craiova, fiind re-
vocatã mãsura preventivã a ares-
tului la domiciliu luatã faþã de aceas-
ta. Ion Hîrþa a primit 5 ani ºi 3 luni
închisoare, fiind menþinut în arest
la domiciliu, iar Vergica Dudã a
primit 6 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata termenului de în-
cercare de 2 ani ºi 60 de zile de
muncã în folosul Primãriei Muni-
cipiului Craiova. În plus, firma
BIRNEF SRL Craiova a primit pe-
deapsa de 24.000 lei amendã pe-
nalã ºi pedeapsa complementarã a
dizolvãrii.

Inculpaþii trebuie sã achite ºi
prejudiciul creat: „Obligã pe incul-
patul Hîrþa Ion la plata, cãtre par-
tea civila Statul Roman prin ANAF,
prin DGFP Dolj, a sumei de
182.229 lei, despãgubiri civile.
Obliga pe inculpaþii Hîrþa Ion,
Cioabã Narcisa ºi SC.BIRNEF
SRL Craiova, în solidar, la plata,
cãtre partea civila Statul Roman
prin ANAF, prin DGFP Dolj, a
sumei de 257.725 lei, despãgubiri
civile, din care suma de 9000 lei a
fost deja achitatã în cursul jude-
cãþii. Dispune confiscarea specia-
lã, cu titlu de mãsurã de siguranþã
a sumei de 459.000 lei de la in-
culpatul Hîrþa Ion ºi a sumei de
551.905 lei de la inculpata Cioa-
bã Narcisa, sume ce au fãcut ob-
iectul infracþiunii de spãlare de
bani.  Dispune confiscarea specia-
lã, cu titlu de mãsurã de siguranþã
a sumei de 382.989,64 lei de la
inculpatul Hîrþa Ion ºi a sumei de
470.572,58 lei de la inculpata
Cioabã Narcisa, sume obþinute din
sãvârºirea infracþiunilor de folo-
sire cu rea credinþã a creditului
societãþii ºi care nu au fost plãtite
ca ºi despãgubiri civile. Obligã pe
fiecare dintre inculpaþii la plata
sumei de 10.000 lei cheltuieli ju-
diciare statului. Cu drept de apel
în termen de 10 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã de la 30.06.2017”, se mai ara-
tã în hotãrârea instanþei. 
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Seceta – din nou – învinsã. Dar nu de ANIF!Seceta – din nou – învinsã. Dar nu de ANIF!Seceta – din nou – învinsã. Dar nu de ANIF!Seceta – din nou – învinsã. Dar nu de ANIF!Seceta – din nou – învinsã. Dar nu de ANIF!
MIRCEA CANÞÃR

A plouat mult ºi mãrunt, pe toatã în-
tinderea Doljului – încinsã ca o plitã,
pânã duminicã seara – ºi veritabilul me-
teorolog Ion Marinicã, indiscutabil o
competenþã în materie, opineazã cã, la
o medie de precipitaþii de 50 litri pe me-
trul pãtrat, seceta instalatã se vede în-
vinsã. Cel puþin, pentru circa douã sãp-
tãmâni. Chiar dacã, potrivit statisticilor,
sfârºitul lunii iunie – începutul lunii iulie
este o perioadã calendaristicã definitã
prin instabilitate atmosfericã, o aseme-
nea ploaie generoasã, neînsoþitã de alte
perturbãri atmosferice, ne-a mai rãsfã-
þat, e drept rar, în ultimii ani, salvând
câmpul ameninþat de pârjolire. De la ca-
niculã, la ploi intense ºi refacerea defi-
citului de apã în sol, asta chiar este un
dar al Celui de Sus. Ne încãpãþânãm sã
revenim la cauza producãtorilor agricoli
doljeni. E o obsesie. Fãrã aceºtia sun-
tem pierduþi. Ne hrãnim ºi aºa, prea evi-
dent, din importuri agroalimentare, unele

de neînþeles. Nu mai vorbim de conse-
cinþe. Politica agrarã a actualului guvern,
aceeaºi ca ºi a precedentului, chiar cen-
tratã pe exigenþele Uniunii Europene, nu
e decât o cârpealã. S-au demarat câteva
notabile mãsuri de revigorare a unor sec-
toare de activitate, dar fireºte nu trebu-
ie sã „contãm” prea mult, fiindcã ºi aºa,
prin închiderea pieþei ruse sunt destule
probleme pentru þãrile cu potenþial agri-
col consacrat din UE. Sã revenim. Se-
ceta ameninþa sã ardã totul. La vremea
strângerii grâului. Care s-a fãcut, deºi
suntem departe de niºte socoteli finale.
Nici nu vrem sã ne gândim, la ce s-ar fi
întâmplat dacã ar fi trebuit sã ne adu-
cem aminte cã existã ºi ANIF Dolj, care
prin conducerea sa „competentã” – nean-
gajatã politic – era pregãtitã, avea „arma
la picior” sã înfrunte vipia de afarã. Avea
contracte, pentru o suprafaþã de puþin
peste 3.000 de hectare! Pare o glumã.
Petre Daea, ministrul Agriculturii, care

se aratã mai mult inimos decât subtil în
exprimare, în loc sã ne tot batã la cap,
expunându-se ºi ridicolului cu bineface-
rile creºterii oilor, altminteri îndeletni-
cire tradiþionalã, mai bine ar privi, cu
competenþa nepusã la îndoialã, fiindcã
„a fãcut producþie” la viaþa lui, la resur-
sa umanã din minister care se ocupã de
sectorul irigaþiilor ºi îmbunãtãþirilor fun-
ciare. Când politizezi ºi irigaþiile, nu-þi
rezemi nãdejdea decât în ce-o da Cel
de Sus. ªi totuºi, respectând adevãrul,
ministrul Petre Daea a fãcut mai mult
decât predecesorii sãi: în Monitorul Ofi-
cial al României 421/7 iunie 2017 a fost
publicatã Legea 133/2017 pentru mo-
dificarea ºi completarea Legii îmbunã-
tãþirilor funciare nr. 138/2004, republi-
catã, pentru modificarea ºi completa-
rea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernu-
lui nr. 82/2011, privind unele mãsuri de
organizare a activitãþii de îmbunãtãþiri
funciare. Potrivit acestui act normativ,

cheltuielile aferente, asigurãrii unui
nivel optim al apei de irigaþii la sta-
þiile de punere sub presiune ºi la alte
puncte de livrare a apei beneficiari-
lor, respectiv ale organizaþiilor utili-
zatorilor de apã pentru irigaþii sau
ale federaþiilor de organizaþii, se su-
portã de la bugetul Agenþiei Naþionale
de Îmbunãtãþiri Funciare.  Mãsura
vine, din pãcate, târziu. ªi e mult de dis-
cutat. Chiar dacã, în ultimele zile, din
luna iunie, s-a vorbit de repunerea în
funcþiune a sistemului de irigaþii Sado-
va-Corabia ,  meni t  sã  deserveascã
72.755 hectare, din care 52.725 hecta-
re în judeþul Dolj, multe asociaþii s-au
desfiinþat, între timp, din cauza tarifu-
lui ridicat, dar ºi a altor cauze. Ca sã nu
ne întindem cu vorba, bine cã a plouat,
fiindcã precipitaþiile cãzute sunt, real-
mente, o „salvare” pentru producãtorii
agricoli. Dacã mai intereseazã pe cine-
va, o asemenea discuþie.

Au trecut mai bine de trei ani de
când Secþia de Periodice a Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” funcþioneazã într-un lo-
cal nou. În martie 2014, la capãtul
unui laborios proces de transfera-
re ºi organizare a colecþiilor de ziare
ºi reviste, Secþia de Periodice îºi
relua activitatea, de data aceasta în
sediul situat în Craiova, pe strada
Sf. Dumitru la numãrul 3. Refunc-
þionalizarea secþiei a presupus aºe-
zarea la raft a tuturor colecþiilor,
investirea în dotãrile tehnice ale
noului spaþiu ºi, evident, încunoº-
tinþarea tuturor utilizatorilor cu pri-
vire la mutarea din vechiul sediu.
Cã întreaga acþiune s-a finalizat cu
succes o demonstreazã numãrul de
vizite înregistrat la scara anului tre-
cut (2016) la nivelul secþiei - 18863.

Fãrã doar ºi poate, motivaþia
unui asemenea demers trebuie cã-
utatã în însãºi utilitatea periodice-
lor deþinute de bibliotecã. Cum zia-
rele ºi revistele prezintã interes în
egalã mãsurã pentru cercetãtorul
interesat de presa de odinioarã dar
ºi pentru observatorul cotidianu-
lui, prezent zilnic în sãlile de lectu-

Secþia de Periodice a Bibliotecii Aman
- Depozitarul presei de ieri ºi de azi -

rã ale secþiei, traficul tuturor do-
cumentelor este unul însemnat.
Spre deosebire de celelalte secþii
ale bibliotecii unde existã posibili-
tatea împrumutului la domiciliu, la
Secþia de Periodice, în mod inva-
riabil, toate documentele solicitate
se consultã în cele douã sãli de lec-
turã aflate în incinta sediului.

Colecþiile de ziare ºi revistã to-
talizeazã peste 40000 de volume,
o cifrã care se îmbogãþeºte con-
stant datoritã celor peste 80 de
abonamente pe care biblioteca le
angajazã anual pentru diverse co-
tidiene ºi publicaþii care acoperã
domenii precum: istoria, geogra-
fia, medicina, economia, dreptul,
politica, literaturã ºi criticã literarã
º.a. Fondurile de care dispune sec-
þia înglobeazã ziarele ºi revistele
publicate începând cu anul 1946
ºi pânã în prezent, toate celelalte
materiale similare publicate ante-
rior acestui an fiind, datoritã valo-
rii de document istoric, inventariate
ºi înglobate în rândul Colecþiilor
Speciale.

Nu mai puþin de 18 calculatoa-
re  cu acces la internet deservesc

cele douã sãli de lecturã, douã
având acces la softul de legislaþie
LEGIS, dar ºi la Monitorul Oficial
al României, varianta electronicã.
De asemenea, pentru uºurarea ac-
tivitãþii de cercetare, Secþia de Pe-
riodice este dotatã cu douã copia-
toare xerox.

Alãturi de activitãþile specifice,
la Secþia de Periodice a Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman” se desfãºoarã regulat cur-
suri de iniþiere în folosirea calcu-
latorului, ateliere de poveºti digita-
le ºi workshopuri pe teme de pro-
movare ºi marketing. Toate acti-
vitãþile sunt desfãºurate pentru uti-
lizatorii adulþi.

“Secþia de Periodice a biblio-
tecii Aman este cel mai consistent
depozit de presã ºi colecþii de re-
viste din regiunea noastrã. Ulti-
mii ani au fost martorii unor trans-
formãri majore. Secþia a fost
transferatã într-un imobil nou, iar

serviciile pe care le oferim utili-
zatorilor au fost redimensionate în
sensul eficientizãrii procesului de
împrumut-consultare la sala de
lecturã. Prin materialele pe care
le punem la dispoziþie, acoperim
un spectru generos de preocupãri
ºi interese. Nu trece zi fãrã ca uti-
lizatorii noºtri sã nu consulte zia-
rele, mai vechi sau mai noi,  sau
sã se delecteze ºi informeze din

revistele pentru care avem abona-
ment.  Le mulþumesc colegilor mei
pentru activitãþile pe care le des-
fãºoarã pentru cã dacã ziarele re-
prezintã, aºa cum s-a mai spus,
istorii ale clipei, toþi cei care se
preocupã de conservarea ºi promo-
varea lor sunt curatori ai istoriei
în miºcare”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
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Ministrul Agriculturii, Petre
Daea, putem spune, fãrã sã gre-
ºim prea mult, cã va rãmâne în is-
toria post-decembristã drept un om
al faptelor. Mulþi nu au dat credit
suficient iniþiativelor sale, ba chiar
au luat în derâdere proiectele aces-
tuia. Rãmâne, însã, concretul pal-
pabil, dacã putem spune aºa. Cine
credea cã o schemã de ajutor de

minimis destinatã  producãtorilor
agricoli persoane fizice care deþin
atestat de producãtor, producãto-
rilor agricoli persoane fizice auto-
rizate, întreprinderilor individuale ºi
familiale, producãtorilor agricoli
persoane juridice care cultivã to-
mate în spaþii protejate a ajuns,
acum, la finalitatea doritã de auto-
ritãþi!? Mai mult, cine mai credea
cã, dupã mai bine de aproape 25
de ani, canalele de irigaþii sunt din
nou umplute cu apã? ªi, pentru
care, agricultorii nu plãtesc nimic.
Pur ºi simplu au la îndemânã, cu
titlu gratuit, apa pentru a-ºi iriga
culturile. Desigur, costurile de ex-
tragere a apei din aceste canale
spre proprietãþile lor le cad în pro-
pria sarcinã.
Aproape 6 milioane de lei ajung

în zonele legumicole din Dolj
Valoarea sprijinului financiar

care se acordã beneficiarilor din
Programul tomate este de 13.481,4
lei/ beneficiar/an care reprezintã
contravaloarea în lei a 3.000 euro/
beneficiar/an, însã valoarea totalã
a ajutoarelor de minimis care se

440 de legumicultori doljeni primesc,440 de legumicultori doljeni primesc,440 de legumicultori doljeni primesc,440 de legumicultori doljeni primesc,440 de legumicultori doljeni primesc,
de astãzi, subvenþia la tomatede astãzi, subvenþia la tomatede astãzi, subvenþia la tomatede astãzi, subvenþia la tomatede astãzi, subvenþia la tomate

Direcþia pentru Agriculturã Judeþeanã Dolj a primit,
încã din 26 iunie a.c., borderoul cu viramentele efectuate
de Direcþia Generalã Buget Finanþe ºi Fonduri Europene
a MADR în contul D.A.J. Dolj. Destinaþia celor 5.931.816
lei este una precisã: plata celor care au accesat schema
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susþi-
nere a produsului tomate în spaþii protejate”. Ponderea
legumicultorilor, din punctul de vedere al localitãþilor,
pe acest segment de finanþare este urmãtoarea: Poiana
Mare, Desa, Dãbuleni, Ciupercenii Noi, Piscu Vechi.
De precizat cã banii au intrat în contul D.A.J. Dolj încã
de-acum o sãptãmânã, mai exact din 26 iunie a.c., dar
inadvertenþe greu de înþeles pentru omul de bunã-credinþã
au fãcut ca în conturile legumicultorilor sã sufle vântul
nepãsãrii birocratice locale sau, mai grav, al indolenþei.

acordã unei întreprinderi / între-
prinderi unice nu poate depãºi echi-
valentul în lei a sumei de 15.000
euro pe durata a trei exerciþii fi-
nanciare, în cursul exerciþiului fi-
nanciar actual ºi în cele douã exer-
ciþii financiare precedente.

Pentru cei 440 de beneficiari
ai programului de pe raza Doljului,
suma care a intrat, încã din data

de 26 iunie a.c., în contul Direcþiei
pentru Agriculturã Judeþeanã Dolj
se ridicã la 5.931.816 lei. „Ponde-
rea cea mai mare, dupã localitate,
aparþine legumicultorilor din Poia-
na Mare, Desa, Dãbuleni, Ciuper-
cenii Noi, Piscu Vechi. Tuturor
celor 440 de producãtori agricoli
o sã li se vireze banii de îndatã.
Borderoul de platã a fost deja pri-

mit de instituþia noastrã”, ne-a pre-
cizat ing. Liliana Sãvulea, direc-
tor executiv al Direcþiei pentru
Agriculturã Judeþeanã Dolj.

Un mic amãnunt, privitor la
acest subiect atât de arzãtor pentru
legumicultori. Borderoul cu nume-
le, localitatea, banca unde titularul
(legumicultorul) are deschis contul
curent a fost primit de D.A.J. Dolj
la data de 26 iunie 2017, dar abia
ieri a intrat în lucru la compartimen-
tul de resort. Bucãtãrie internã, ce
sã-i faci, de care conducerea MADR
nu este strãinã! Mai complicat este
pentru producãtorii de tomate, de a
cãror sudoare, nervi ºi nopþi nedor-
mite, mulþi dintre noi nici nu le pu-
tem cuprinde cu mintea.

Fermierii trebuie convinºi
sã foloseascã apa pentru irigaþii

Una dintre solicitãrile ministru-
lui Petre Daea, la ultima întâlnire
de lucru cu toþii ºefii D.A.J.-uri-
lor, este ºi aceea ca angajaþii struc-
turilor teritoriale din subordine sã
meargã la fiecare fermier, care are
culturile în apropierea canalelor de
irigat. Recomandarea ministrului

MADR este cât se poate de logicã.
Dacã tot asigurã statul român um-
plerea canalelor, apa de aici fiind
gratuitã, de ce oare producãtorii

agricoli nu vor sã beneficieze de
aceastã facilitate? Care, oricum, se
face cu un efort bugetar uriaº!
Aºadar, tot o cheltuialã publicã, din
banii noºtri, ai tuturor. Numai dacã
fermierii nu vor da curs utilizãrii
apei din canalele de irigaþii, din di-
verse motive, angajaþii MADR vor
putea sã încheie un proces-verbal,
prin care titularii terenurilor neiri-
gate sã precizeze clar, cã nu do-
resc sã foloseascã sistemele de iri-
gaþii puse, de acum, în funcþiune.
Un sfert din suprafaþa cultivatã

cu grâu a fost recoltat
Potrivit ultimelor date statistice

obþinute de D.A.J. Dolj, pânã ieri,
3 iulie a.c., orzul a fost recoltat
în întregime de pe cele 20.987
ha. Producþia medie obþinutã a fost
de 5.583 kg/ha. Acum, marii pro-
ducãtori agricoli strâng grâul. Pro-
gramate pentru recoltat sunt

157.131 hectare, reuºindu-se, pânã
ieri, sã se strângã recolta de pe
38.510 ha. Producþia medie reali-
zatã este de 4.100 kg/ha. Mazãrea

boabe a fost strânsã pe 75% din
suprafaþa cultivatã, mai exact de
pe 6.490 ha, cu o producþie medie
de 2.314 kg/ha. Rapiþa pentru ulei
este cultivatã pe 29.507 ha, din
care s-au recoltat, pânã ieri, 18.748
ha, ceea ce înseamnã 64%. Pro-
ducþia medie la rapiþã a fost de
2.720 kg/ha. Cea mai slabã recol-
tare se înregistreazã la triticale,
doar 12%. Producþia medie reali-
zatã aici este de 3.625 kg/ha, de
pe doar 810 ha recoltate. Mai este
de strâns ºi orzoaica de primãva-
rã, doar 385 ha fiind recoltate din
totalul de 1.450 ha; producþia me-
die fiind de 2.264 kg/ha.

La capitolul teren eliberat, din
cele 228.966 ha programate pen-
tru aceastã varã s-au realizat pânã
acum 78.520 ha, reprezentând pu-
þin peste o treime din total. Arãtu-
rile de varã au fost efectuate, deja,
pe 940 de hectare.
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În perioada 26 iunie – 1 iulie,
la Belgrad s-a desfãºurat cea de-
a V-a ediþie a „Mathematical-
GrammerSchool Cup” (Mathema-
tics – Physics–Informatics), unde
au fost prezente 33 de echipe for-
mate din câte patru elevi, din 13
þãri din Europa: Marea Britanie,
Bulgaria, Croaþia, Italia, Germa-
nia, Ungaria, Bosnia-Herþegovina,
Muntenegru, Serbia, Republica
Srbska, Rusia ºi, nu în ultimul
rând, România. Þara noastrã a
fost reprezentatã de ºase grupãri
(douã din Bucureºti, douã din
Constanþa ºi câte unul din Praho-
va ºi Dolj). Din judeþul nostru, a
participat, sub numele „România

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Un nou succes de prestigiu obþinut de elevii Cole-
giului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, la un
concurs internaþional de matematicã desfãºurat în

Serbia – una dintre cele patru echipe ale României a
obþinut cel mai bun punctaj ºi a luat cupa.

IV”, un „team” de la Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”,  format din
Vlad Ciuperceanu(clasa a VII-
a), Maria Dincã, Ion Emanuel
Crãciunescu (ambii în clasa a
IX-a) ºi Denisa Drãghia(clasa a
X-a), însoþiþi de prof. Nelu Lu-
cian Tuþescu(matematicã) ºi Ca-
melia Buzatu (fizicã). A fost o
competiþie care a avut trei com-
ponente – matematicã, fizicã, in-
formaticã.

Copii ºi profesori minunaþi
Cel care oferã detalii este prof.

Nelu Lucian Tuþescu, omul care
a fost lângã elevi duminicã de du-
minicã, timp de aproape o jumã-

tate de an. «Sunt copii minunaþi,
care au participat an de an la con-
cursuri ºi Olimpiade, iar Ion
Emanuel Crãciunescu a obþinut,
în acest an, locul al II-lea la Olim-
piada Naþionalã de matematicã.
Am luat, în Serbia, patru medalii
de aur la matematicã ºi am fost
echipa care a obþinut cel mai bun
punctaj, cumulat, astfel cã am
cucerit Cupa. Între noi ºi cei de
pe locul doi a fost o diferenþã de
15 puncte. Maria Dincã a luat
„aur”, pe lângã matematicã, ºi la
fizicã, iar Denisa Drãghia a cu-
cerit „bronzul” la fizicã. Mulþu-
miri profesorilor Mioara Iones-
cu ºi Marin Popa (matematicã),
Camelia Buzatu, Magdalena
Panaghianu, Mihaela Iancu ºi
Marian Ciuperceanu (fizicã),
oamenii care s-au ocupat de pre-

gãtirea copiilor, la care au con-
tribuit ºi cei din conducerea uni-
tãþii – prof.  Carmen ªtefãnes-
cu (director) ºi prof. Ileana
Didu», a precizat prof. Tuþescu.

Un concurs care este apreciat
Participarea la concursul din

Serbia a fost un eveniment în
sine, condimentat, pe lângã ore-
le de competiþie, ºi cu vizite în
locuri istorice sau cu discuþii în-
tre participanþi, între aceºtia fi-
ind legate prietenii de viitor. „Fie-
care participant ºi-a plãtit caza-
rea ºi masa – 200 de euro –,iar
pentru doi dintre elevi s-a recurs
la o sponsorizare din partea mea,
a Cameliei Buzatu ºi a Mihaelei
Iancu, deoarece încurajãm ele-
vii care provin din familii cu ve-
nituri modeste. Transportul a
fost oferit gratuit de Camelia

Buzatu ºi soþul acesteia. Copiii au
vizitate locuri istorice din Bel-
grad ºi din împrejurimi ºi au rã-
mas cu impresii plãcute. Au fost
efectuate inclusiv croaziere pe
Dunãre ºi pe râul Sava. Suntem
prezenþi în al IV-lea an conse-
cutiv ºi sperãm la rezultate la fel
de bune ºi în viitor”, a mai spus
prof. Tuþescu.

Rezultatele nu puteau rãmâne
fãrã urmãri din partea conduce-
rii Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova. „Ceea ce au
obþinut copiii ºi profesorii de-
monstreazã cã la noi nu s-a in-
trat în vacanþã ºi cã se învaþã în
continuare. A fost o participare
utilã , care îºi va arãta beneficii-
le”, a menþionat prof. Carmen
Lucia ªtefãnescu, director al
Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova.

Aºa cum am mai prezentat, dupã fina-
lizarea contestaþiilor, procentajul de pro-
movabilitate la Evaluarea Naþionalã a
crescut de la 69,97 % la 70,11%, iar 511
de medii au fost mãrite. «În anul 2016,
am avut 69, 30% promovabilitate, ceea
ce înseamnã cã avem o creºtere în 2017.
De asemenea, anul trecut am avut patru
note generale de 10, iar acum avem 11.
Dacã vorbim de contestaþii, acestea au
fost în numãr de 773 (471 la Limba ro-
mânã). A fost o situaþie deosebitã la Mo-
þãþei, unde, înainte de contestaþii, nu era
nici un promovat, iar dupã a am avut trei
elevi care au obþinut media minimã. Cele
mai multe contestaþii au fost la „Fraþii
Buzeºti” (67 la Limba românã ºi 46 la
matematicã), pe locurile urmãtoare fiind
Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Ve-
lovan” (21, respectiv 10) ºi ªcoala Gim-
nazialã „Elena Farago” (23 - 8)», a pre-
cizat prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

 S-a terminat Evaluarea Naþionalã, s-au afiºat rezultatele,
iar de ieri a început înscrierea la licee. Au fost oferite, de
cãtre conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,

ultimele detalii referitoare la rezultatele obþinute de absol-
venþii clasei a VIII-a ºi au fost fãcute cunoscute primele

date ale înscrierii în învãþãmântul „dual”.

Liceul Tehnologic Auto –
locuri ocupate în totalitate

la învãþãmântul „dual”
De ieri, a început înscrierea la liceu, pe

baza notelor obþinute de elevi ºi de opþiu-
nile lor. „În urma Evaluãrii Naþionale, ele-
vilor de clasa a VIII-a nu li s-au terminat
emoþiile. Ei vor opta pentru un loc la li-
ceu, înscriindu-se la acesta, pe baza opþi-
unilor. Între 3 – 6 iulie va avea loc înscrie-
rea computerizatã, împreunã cu pãrinþii ºi
dirigenþii, iar în perioada 4 – 7 iulie va avea
loc verificarea de cãtre pãrinþi ºi candidaþi
a listelor ºi corectarea eventualelor gre-
ºeli, pe 8 iulie fiind termenul limitã de trans-
mitere a datelor, iar pe 12 iulie va avea loc
repartizarea computerizatã”, a mai menþi-
onat Monica Leontina Sunã.

Dacã tot vorbim de admiterea în liceu,
putem aminti ºi de noua formã de învãþã-
mânt, cel „dual”, cel în care societãþi eco-
nomice se implicã în procesul de învãþã-
mânt al elevilor. „Pentru anul ºcolar viitor

avem patru unitãþi implicate: Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã, Colegiul „ªte-
fan Odobleja”, Liceul „Matei Basarab” ºi Li-
ceul Tehnologic Auto. La aceastã orã, sin-
gurul care are locurile ocupate, fãrã a mai
fi nevoie de examene suplimentare, este
Liceul Tehnologic Auto (24 de operatori la
maºini cu comandã numericã, 15 pentru
sudor ºi 15 lãcãtuº construcþiimecanice ºi
utilaj tehnologic)” – Monica Sunã.

În celelalte cazuri, situaþia este urmãtoa-
rea: câte 14 locuri de bucãtar ºi ospãtar, cu

13, respectiv unul înscriºi, dar partenerii vor
organiza douã probe suplimentare (scris ºi
oral), indiferent de numãrul celor înscriºi;
Colegiul „ªtefan Odobleja” –14 locuri pen-
tru mecanic echipamente hidraulice ºi pneu-
matice, câte zece pentru zidar, dulgher, fie-
rar betonist – 26 de cereri pentru prima ocu-
paþie, una pentru cea de-a doua: în acest caz
va avea loc un examen suplimentar; Liceul
„Matei Basarab” – câte 14 locuri pentru in-
stalator tehnico-sanitar ºi încãlzire termicã,
cu opt, respectiv trei doritori.

S-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceuS-a terminat evaluarea, începe admiterea în liceu
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, lim-
ba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre progra-
melepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excep-
þie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ulti-
mele detalii ale programului. Într-
un cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spa-
niolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasio-
naþi de dans sã se înscrie la cur-
surile ºi atelierele noastre. Vom re-
lua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem con-
vinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toa-
te cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petre-
ce un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectu-
lui „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele I-
VIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ate-
liere: englezã, spaniolã, dans, jur-
nalism, hand made, origami, pu-
blic speaking ºi teatru.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pen-
tru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacan-
þã”.  Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia

Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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De ieri, pânã pe data de 21 iulie, Departa-
mentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul
Universitãþii din Craiova organizeazã cursuri-
le ªcolii de Varã „Constantin Brâncuºi”, la
care participã 12 de tineri din Italia, Bulgaria,
Polonia ºi Rusia. „De luni pânã sâmbãtã, în-
tre orele 9.00-12.00, aceºtia vor beneficia de
cursuri de limbã românã, iar din douã în douã

Fundaþia „Cuvântul care Zideºte” ºi Mitropolia Olteniei
organizeazã, în perioada 3-6 iulie, la Tismana (judeþul Gorj),
cea de a II-a ediþie a Taberei de excelenþã „Science –
Intelligence – Research” (S.I.R.). Potrivit organizatorilor,
tabãra se adreseazã elevilor olimpici din cele cinci judeþe
(Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea) ºi reprezintã o rãsplatã a
eforturilor depuse de elevi cu rezultate deosebite la olimpiade
ºi concursuri ºcolare. Pentru fiecare judeþ din Oltenia sunt
alocate câte 14 locuri. Festivitatea de deschidere a avut loc
ieri, la Tabãra „Sfântul Nicodim” Tismana, programul acestor
zile urmând sã includã activitãþi diverse. Aºa sunt vizitarea
Mãnãstirii Tismana, proiecþie de filme istorice, documentare,
drumeþie spre Chioºcul lui Coºbuc – Schitul Cioclovina de
Jos, prezentarea de imagini despre regiunea  Olteniei –
Culturã ºi spiritualitate –, prezentare imagini ºi discuþii libere
pe tema „Aºa promovez eu zona din care provin”, jocuri
recreative, ateliere de creaþie: picturã ºi modelaj, foc de tabãrã
(pregãtirea unui repertoriu comun pentru seara închiderii
festive a taberei), acordarea diplomelor de participare.

MAGDA BRATU

A început ªcoala de Varã „Constantin Brâncuºi”
zile, în intervalul orar 15.00-
18.00, de cursuri de civilizaþie
româneascã. Lecþiile vor fi
predate în funcþie de nivelul de
limbã românã al participanþi-
lor: începãtor ºi avansat”, pre-
cizeazã organizatorii. Nu lip-
sesc din program vizite la
muzeele din Craiova ºi plim-
bãri în Centrul Vechi, Piaþa
„Mihai Viteazul”, Grãdina Bo-
tanicã, Parcul „Nicolae Roma-
nescu” sau Parcul Tineretului.
De asemenea, cursanþii vor

participa la ateliere de lucru interculturale, iar
pe 9 ºi 16 iulie vor pleca în excursii tematice
la Târgu Jiu ºi Drobeta-Turnu Severin. Pe 20
iulie, studenþii vor susþine testul final de limbã
românã, iar pe 21 iulie îºi vor primi diplome-
le. Tot atunci va avea loc seara festivã, cu o
cinã tradiþionalã româneascã.

MAGDA BRATU

Elevi olimpici din judeþele Olteniei,
într-o tabãrã de excelenþã la Tismana
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Preºedintele Chinei, Xi Jinping,
a declarat ieri cã relaþiile dintre
China ºi Rusia sunt “cele mai bune
din istorie”, adãugând cã þãrile
sunt parteneri strategici de încre-
dere. Xi Jinping a fãcut aceste
afirmaþii în timpul unui interviu
pentru presa rusã, înaintea unei
vizite oficiale la Moscova. “Pre-
ºedintele Putin ºi cu mine am cre-
at relaþii de lucru foarte bune ºi o
relaþie apropiatã de prietenie. Voi
începe o vizitã oficialã în Rusia,
la invitaþia preºedintelui Putin.
Cred cã aceastã vizitã va aduce
un suflu nou în dezvoltarea rela-
þiilor China-Rusia”, a declarat Xi.

Uniunea Europeanã ºi Japonia,
aproape de un acord
de principiu privind un Tratat
comercial de liber schimb

Uniunea Europeanã ºi Japo-
nia se apropie de un acord de
principiu privind semnarea unui
Tratat comercial de liber schimb,
anunþã Comisia Europeanã.
“Suntem foarte aproape de un
acord de principiu între Uniunea
Europeanã ºi Japonia”, a decla-
rat ieri un purtãtor de cuvânt al
Comisiei Europene.“Suntem op-
timiºti, suntem încrezãtori, dar
nu avem încã certitudinea”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al
CE. Un acord comercial cu Ja-
ponia, a treia economie din lume,
ar fi cel mai mare tratat de acest
fel semnat pânã acum de Uniu-
nea Europeanã. Experþii estimea-
zã suplimentarea cu o treime a
schimburilor comerciale bilate-
rale, generând o creºtere econo-
micã de 0,8% pentru UE ºi de
0,3% pentru Japonia.

Furt de arme dintr-un depozit
militar din Portugalia

Amploarea furtului de arme ºi
explozibil de la un depozit mili-
tar din Portugalia, de pe 28 iu-
nie, a devenit cât se poate de cla-
rã în ultimele zile. Preºedintele
Portugaliei, Marcelo Rebelo de
Sousa, a cerut demararea unei in-
vestigaþii, relateazã BBC, care ci-
teazã publicaþia El Espagnol, în
care a fost publicatã lista muni-
þiilor furate din depozitul Tancos.
“El Espagnol” susþine cã ar fi
intrat în posesia listei dupã ce in-
ventarul a fost înmânat forþelor
anti-tero din Spania. Lista cuprin-
de 1.450 cartuºe de 9mm; 150 de
grenade; 44 de grenade anti-tanc;
18 grenade lacrimogene; 102 în-
cãrcãturi explozive; 264 de bu-
cãþi de material plastic exploziv.
Pânã acum, cinci comandanþi
militari au fost suspendaþi în ca-
drul unei investigaþii interne,
potrivit BBC Lisabona. Nu exis-
tã însã niciun indiciu cã aceºtia
ar fi implicaþi în furtul masiv de
arme. În acest moment, lideri din
armata portughezã verificã dacã
hoþii au acþionat în baza unor
informaþii interne.

Atac armat în faþa
unei moschei din Franþa

Atac armat în faþa unei mos-
chei din Avignon, în sudul Fran-
þei. Opt oameni au fost rãniþi.
În faþa lãcaºului de cult a oprit
o maºinã din care au coborât doi
bãrbaþi înarmaþi ce purtau glugi
pe cap. Aceºtia au deschis focul
asupra celor care ieºeau din clã-
dire. Patru oameni au fost rã-
niþi. De asemenea, alte patru per-
soane, care se aflau într-un
apartament la 50 de metri de
lãcaºul de cult, au fost atinse de
gloanþele care au ricoºat. Ataca-
torii au fugit ºi sunt acum cãu-
taþi de poliþie. Ipoteza unui atac
terorist este complet respinsã de
autoritãþi, care spun cã a fost o
reglare de conturi.

Preºedintele Rusiei, Vladi-
mir Putin, va avea o întreve-
dere cu omologul sãu francez,
Emmanuel Macron, ºi cance-
larul german Angela Merkel,
cu ocazia summitului G20 de
la Hamburg, urmând sã discu-
te despre criza din Ucraina, a
declarat un oficial de la Krem-
lin. Yuri Ushakov, consilier pre-
zidenþial rus pe probleme de
politicã externã, a declarat cã
liderii ar urma sã întâlneascã
la un mic dejun de lucru cu
ocazia summitului. Preºedinte-
le Rusiei mai este programat

Vladimir Putin va avea o întâlnire cu AngelaVladimir Putin va avea o întâlnire cu AngelaVladimir Putin va avea o întâlnire cu AngelaVladimir Putin va avea o întâlnire cu AngelaVladimir Putin va avea o întâlnire cu Angela
Merkel ºi Emmanuel Macron la summitul G20Merkel ºi Emmanuel Macron la summitul G20Merkel ºi Emmanuel Macron la summitul G20Merkel ºi Emmanuel Macron la summitul G20Merkel ºi Emmanuel Macron la summitul G20

sã întâlneascã cu liderii Japo-
niei ºi Coreei de Sud. În ceea
ce priveºte o posibilã întâlni-
re între preºedintele Rusiei,
Vladmir Putin, cu liderul de
la Casa Albã, Donald Trump,
Herbert McMaster, consilie-
rul prezidenþial american pen-
tru Siguranþã Naþionalã, a
declarat cã cei doi vor discu-
ta cu ocazia summitului, dar
nu este programatã nicio în-
trevedere formalã bilateralã.
McMaster a explicat cã nu
existã nicio “agendã specifi-
cã” a discuþiilor.

Peste 10.000 de persoane au
manifestat duminicã la Ham-
burg contra G20, prevãzut pen-
tru vineri ºi sâmbãtã. Organiza-
torii au anunþat mai multe ma-
nifestãri pe toatã durata sãptã-
mânii ºi sperã sã reuneascã pes-
te 100.000 de manifestanþi. Se
reclamã „o altã politicã”, dar se
criticã în egalã mãsurã ºi pre-

La un an ºi jumãtate de la ridi-
carea sancþiunilor internaþionale
contra Iranului – 16 ianuarie 2016
– antreprizele franceze se aratã
interesate de piaþa iranianã. O þarã
cu 80 de milioane de locuitori,
cum este Iranul, are nevoi colo-
sale de infrastrcuturã, dispunând
de rezerve imense de gaze ºi pe-
trol ºi având prevãzutã o creºte-
re economicã de 5,2 pentru acest
an. 300 de antreprize franceze

Anti G20 se mobilizeazã
la Hamburg!

ºedinte le  american Donald
Trump. ªefii de stat din 20 de
þãri industrializate se reunesc
vineri ºi sâmbãtã, la Hamburg,
ºi nu mai puþin de 15.000 de po-
liþiºti vor asigura securitatea
summitului, ajutaþi de 3.800 de
poliþiºti federali specializaþi în
supravegherea trenurilor ºi ae-
roporturilor.

Iranul – Noul El-Dorado
pentru antreprizele franceze

sunt implantate deja în Iran, în
domeniile alimentar, petrolier,
construcþii, aeronauticã ºi echi-
pamente sportive. Concernul To-
tal, un mare investitor francez,
prezent în republica islamicã din
1954, a semnat ieri, la Teheran,
un contract de 2 miliarde dolari
(1,75 miliarde euro) pentru ex-
ploatarea unui câmp gazier. Re-
nault îºi face de asemenea simþi-
tã extinderea.

Accident grav pe o autostradã
din Germania: 18 oameni au murit
arºi de vii. Un autobuz în care se
aflau 46 de pasageri - cei mai mulþi
dintre ei pensionari - s-a izbit de
un camion ºi apoi a luat foc. Doar
31 de oameni au reuºit sã iasã la
timp din epavele celor douã ma-
ºini. Autocarul efectua o cursã in-
ternã, între landul Saxonia ºi ora-
ºul Nuremberg. Poliþia a anunþat cã
cei 18 oameni iniþial daþi dispãruþi
au murit în accidentul de astãzi, cel
mai grav petrecut în Germania în
ultimii nouã ani. Este vorba despre
pensionari cu vârste între 67 ºi 81
de ani, aflaþi în excursie. Autoca-
rul a intrat într-un autotren, din
cauza unui ambuteiaj, ºi a luat foc
instantaneu. Autotrenul era încãr-
cat cu paturi ºi saltele, ceea ce a
sporit gravitatea incendiului. Unul

Preºedintele Chinei:
Relaþiile cu Rusia sunt

“cele mai bune din istorie”
China ºi Rusia au con-
struit o încredere po-
liticã ºi strategicã la
nivel înalt, potrivit
preºedintelui chinez, ºi
ºi-au rezolvat complet
problemele de frontie-
rã, transformând linia
de graniþã de 4.300 de
kilometri într-o “legã-
turã a prieteniei dintre
cele douã popoare”.
În privinþa cooperãrii
bilaterale, Xi Jinping a
precizat cã existã co-
operare între China ºi
Rusia în diverse do-
menii, cum ar fi ener-
gia, comerþul, investi-

þiile, tehnologia înaltã, finanþele, in-
frastructura ºi agricultura, întru-
cât el ºi Putin au ajuns la un con-
sens important în cadrul Uniunii
Economice Eurasiatice. “Cele
douã þãri au experimentat, de ase-
menea, dezvoltarea rapidã a
schimburilor culturale, coordona-
rea strategicã strânsã în domeniul
afacerilor globale ºi regionale, re-
prezentând o piatrã de temelie pen-
tru protejarea pãcii, securitãþii ºi
stabilitãþii globale ºi regionale. Pri-
vind în viitor, sunt încrezãtor în
privinþa dezvoltãrii parteneriatului
strategic China-Rusia”, a mai spus
preºedintele chinez.

Accident cu 18 morþi în Germania.
Un autocar s-a ciocnit de un camion

dintre ºoferii autocarului ºi-a pier-
dut viaþa în aceastã tragedie, iar cel
de-al doilea a fost rãnit grav. ªofe-
rul autotrenului nu a suferit rãni,
dar a fost internat în spital în stare
de ºoc. „În aceastã dimineaþã, pu-
þin dupã ora 7:00, a avut loc un
accident tragic pe autostrada 9 în-
tre oraºele Muenchberg-Sued ºi
Gefrees, în apropierea oraºului
Stammbach. Din câte ºtim pânã
acum, un autobuz s-a lovit de o
semiremorcã. Se pare cã a fost un
ambuteiaj. În prezent, 31 de oameni
sunt trataþi de cãtre echipele de
salvare. Mai multe elicoptere de
salvare sunt la locul incidentului.
O investigaþie este în desfãºurare
cu privire la situaþia persoanelor
care sunt dispãrute”, a declarat
Anne Hoefer, reprezentanta poliþiei
germane.
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METEO

Partial
înnoratluni 3 iulie - max: 27°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,5560 ............. 45560
1 lirã sterlinã................................5,1944....................51944

1 dolar SUA.......................4,0049........40049
1 g AUR (preþ în lei)........159,0408.....1590408

Cursul pieþei valutare din 4 iulie 2017 - anunþat de BNR
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Vânatorii de fantome

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:00

Vânãtorii de fantome îºi face
din nou apariþia mult-aºteptatã,
într-un format nou ºi cu o
distribuþie plinã de personaje
proaspete ºi amuzante. La
treizeci de ani de la momentul
când filmul original al seriei a
luat pe sus sãlile de cinemato-
graf din toatã lumea, regizorul
Paul Feig îºi prezintã viziunea
sa asupra acestei comedii
supranaturale...

O luptã personalã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

John Triton, soldat din
marina americanã, este
trimis acasã, împotriva
propriei voinþe, din rãzbo-
iul din Irak. Are acum sufi-
cient timp pentru tânara ºi
frumoasa lui soþie, Kate.
Planurile îi sunt date peste
cap de Rome, un criminal
fãrã scrupule care, doar
pentru cã ea se nimerise
sã fie în preajmã când
ucide un poliþist, o rãpeºte
pe Kate....

Camera de refugiu

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Camera de refugiu: Locul cel
mai bun în care sã te afli în
situaþia celui mai rãu scenariu,
un sanctuar în care îþi gãseai
liniºtea. În timpurile medievale
se numea donjon. Secolul 20 a
dat naºtere adãposturilor
pentru bombardamente, care
au evoluat în adãposturi con-
tra uraganelor. Acum, chiar ºi
Casa Albã are o camerã pentru
situaþii de urgenþã...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 4 iulie

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 Izolaþi în România (R)
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
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 #Creativ
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Oameni ca noi (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
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 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ?i Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:30 Naturã ºi sãnãtate
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Camera
09:35 Cercul literar Jane Austen
11:20 Damilola, bãiatul nostru iubit
12:50 Tineri însurãþei
14:25 Micul prinþ
16:10 Dacã Truman ar vorbi
18:00 Vânãtorii de fantome
20:00 Prinþesa albã
21:05 O rãscumpãrare de un

miliard
22:55 Cãminul ororilor 2
00:30 Iron Man - Omul de oþel
02:35 Al 5-lea val

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 O luptã personalã
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Centurion
2010, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Rãzboi, Thriller
01:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:15 Iubire ºi onoare
00:15 Pasiune ºi putere (R)
01:15 Preþul dragostei (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:45 Totul pentru tine (R)
04:45 Petale de singurãtate (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Zdob si Zdub. Concert

aniversar - "20 de veri"
13:45 Cu primele 20 de milioane

e mai greu (R)
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Camera de refugiu
23:00 Montana
01:00 Camera de refugiu (R)
03:00 Cine A.M
06:00 Salomeea (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
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 iUmor
23:00 Xtra Night Show
01:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
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
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Iancu Jianul, zapciul (R)
1980, România, Acþiune, Dramã,

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

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

bine (R)
16:00 Iancu Jianu, haiducul
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Fete de mãritat
2009, România, Comedie
21:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Umbre de indoiala (R)
1998, SUA, Mister, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, Live din

Puerto Rico (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

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

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Debitoarea COS & MARIA

SRL, localitatea Piscul Vechi, jude-
þul Dolj, Dosar nr. 10865/63/2014
Tribunalul Dolj, prin lichidator ju-
diciar anunþã vânzarea unui apar-
tament cu 3 camere din Craiova în
zona Piaþa Gãrii, prin licditaþie cu
strigare organizatã în data de
19.07.2017 ora 15.00. Preþul de
pornire este de 38.590 Euro. Pen-
tru mai multe detalii privind modul
de desfãºurare ºi documentele de
participare vã rugãm sã sunaþi la
numãrul de telefon: 0745 524.825
sau la telefon/ fax: 0351 177. 595.

ªcoala Gimnazialã “Nicolae
Caras” Ciupercenii Noi, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea, pe duratã determinatã,
a unui post temporar vacant  de
administrator financiar-1/1/normã,
studii superioare. Concurenþii tre-
buie sã îndeplineascã cumulativ
urmãtoarele condiþii prevãzute în
HG 286/2011: - Studii  universitare
de licenþã, absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã  sau echivalentã. Con-
cursul se organizeazã la sediul
Scolii Gimnaziale „Nicolae Caras”
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, stra-
da ªcolii, nr. 8, în data de  19 iulie
2017,  ora 10,00, proba scrisã ºi în
data de  21 iulie 2017, ora 10,00 in-
terviul. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
unitãþii ºcolare organizatoare  în
maxim 5 zile lucratoare de la pu-
blicare ºi trebuie sã conþinã docu-
mentele, prevãzute în HG 286/
2011. Condiþiile de participare la
concurs, bibliografia stabilitã ºi
alte relaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul unitãþii ºcolare  sau
la tel. 0251321067.

ZIMTA Andrei-Marius pentru
SC OLAREMUS SRL, titular al
proiectului “Extindere, consoli-
dare, reamenajare, clãdire bi-
rouri (P+2) ºi halã producþie (P),
modificãri structurale ºi nestruc-
turale” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj- Avi-
zare fãrã acord de mediu, pen-
tru proiectul propus a fi ampla-
sat în comuna Podari, Sat Bra-
niºte, str.Calafatului, nr.1A, jud-
.Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 09.00-14.00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.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 09.07.2017.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie metali-
cã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere parter - zona
1 Mai, Târg Pelenda-
va, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, îmbunãtãþit par-
þial. Telefon: 0762/
622.136.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Tele-
fon: 0758/153.669.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada prin-
cipalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
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CREZI ÎN TINE, CREZI ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA!

În perioada 10. 07 - 27.07, Universitatea din Craiova organizeazã admiterea pentru
anul universitar 2017-2018.

Oferta educaþionalã pentru 2017-2018 Universitãþii din Craiova totalizeazã 2864 lo-
curi la licenþã-buget (din care 33 de locuri sunt destinate candidaþilor de etnire
rromã) ºi 1650 locuri-buget la master (din care 14 sunt destinate candidaþilor
de etnire rromã). Candidaþii au la dispoziþie ºi 2917 locuri (la taxã) pentru studii de
licenþã.

Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 55 domenii de licenþã, iar la
nivel de master, oferã pregãtire în 42 de domenii.

FACULTATEA DE AGRONOMIE: 162 locuri (buget) ºi 223 locuri taxã
FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE  ªI  ELECTRONI-

CÃ: 313 de locuri la buget ºi 102 de locuri taxã.
FACULTATEA DE DREPT: 235 de locuri  la buget ºi 432 de locuri la taxã.
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR: 463

de locuri la buget ºi 522 de locuri la taxã
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT: 105 locuri la buget ºi 315

locuri la taxã
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ: 154 locuri la buget ºi 126 locuri la taxã
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ: 252 locuri la buget ºi 63 locuri la taxã
FACULTATEA DE LITERE: 310 locuri la buget ºi 327 locuri la taxã
FACULTATEA DE MECANICÃ: 310 locuri la buget ºi 230 locuri la taxã
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ: 70 locuri la buget ºi 90 locuri la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE : 365 locuri la buget ºi 162 locuri la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE: 125 locuri la buget ºi 325 locuri la taxã

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova
pune la dispoziþie studenþilor o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de ultimã genera-
þie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic ºi cu cel academic
internaþional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai
bine de 200 de universitãþi din lume.

În 2017, Universitatea din Craiova organizeazã centre de admitere ºi în teritoriu, în
judeþele Olt, Gorj ºi Mehedinþi.

Toate informaþiile despre admitere pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.-
com/user/UniversitateCraiova

ANUNÞ

Primãria Oraºului Bechet, Judeþul Dolj, Str. A.I. Cuza,
Nr.100, cod fiscal 4941390, tel.0251336826, scoate la licita-
þie în vederea închirierii suprafaþa de 1000 mp teren intravi-
lan, situat în T.2 P.54, str. Mircea Eliade, nr. 6, suprafaþã ce
face parte din domeniul public al localitãþii, în data de
01.08.2017 ora 10,00.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Ora-
ºului Bechet, costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi
achitat cu numerar la casieria primãriei.

Ofertele vor fi depuse pânã la data de 31.07.2017 ora 16,00
la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.100,
Jud. Dolj.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 01.08.2017 ora 10,00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet,
Str. A.I. Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.

Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã
plicuri sigilate , unul exterior ºi unul interior, care se înregis-
treazã, în ordinea primirii lor.

Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care
este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conþinã:

a)  O fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie de
participare, semnatã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau
modificãri;

b)  Acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatea ofertanþilor;
c)  Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de

sarcini.
Pe plicul interior, care conþine oferta propriu-zisã, se înscriu

numele sau denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau
sediul social al acestuia, dupã caz.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 01.08.2017 ora 10,00, la sediul Primãriei Oraºului Be-
chet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.

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 (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara
Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noas-
trã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.

Vând pãdure Borãs-
cu - 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 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 întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nume-
re noi, carte identitate
pentru piese Târgoviº-
te. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
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ANUNÞ

Primãria Oraºului Bechet, Judeþul Dolj, Str. A.I. Cuza,
Nr.100, cod fiscal 4941390, tel.0251336826, scoate la licita-
þie în vederea concesionãrii suprafaþa de 3000 mp teren intra-
vilan, situat în T.70 P.903, suprafaþã ce face parte din dome-
niul privat al localitãþii, în data de 02.08.2017 ora 10,00.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Ora-
ºului Bechet, costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi
achitat cu numerar la casieria primãriei.

Ofertele vor fi depuse pânã la data de 01.08.2017 ora 16,00
la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.100,
Jud. Dolj.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 02.08.2017 ora 10,00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet,
Str. A.I. Cuza, Nr. 100, Jud. Dolj.

Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã
plicuri sigilate , unul exterior ºi unul interior, care se înregis-
treazã, în ordinea primirii lor.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru
care este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conþinã:

a)  O fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie de
participare, semnatã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau
modificãri;

b)  Acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatea
ofertanþilor;

c)  Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului
de sarcini.

Pe plicul interior, care conþine oferta propriu-zisã, se înscriu
numele sau denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau
sediul social al acestuia, dupã caz.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 02.08.2017 ora 10,00, la sediul Primãriei Oraºului Be-
chet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.

Vând AUTOTU-
RISM EPOCÃ
I.M.S. M 461, an
fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Tele-
fon: 0722/555.880
dupã ora 15.00;
0736/728.876 ora
7.00-23.00.
CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr FORD
FIESTA – 2005, în-
matriculatã. Ofer
1500 Euro. Tele-
fon: 0774/405.402.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã termi-
cã ºi roþi Mercedes
+ caucuicuri. Tele-
fon: 0762/183.205.

Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând TV Color
Orion ieftin ºi ur-
gent. Telefon: 0758/
454.216.

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,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL
puþin folosit, maºinã
de spãlat Alba Lux
cu încãlzire apã,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon:
0351/464.563.

Vând bicicletã plia-
bilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. 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. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimi-
tirul Romaneºti.
Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.

Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto
video SAMSUNG
+ acumulatori 200
lei DVD portabil,
adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, ladã fibrã, bu-
toi salcâm - 10 ve-
dre, cârlige jghea-
buri de apã la
casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã co-
pii 2-6 ani, expre-
sor cafea – 80 lei,-
cadru bicicletã 30
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
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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, 4 iulie 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:

Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova organizeazã, la
sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe
duratã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie vacante:

1. inspector de specialitate, grad profesional II, studii superioare, în cadrul Compartimen-
tului Administrativ - 1 post:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
2. îngrijitor, studii gimnaziale, în cadrul Compartimentului Administrativ - 1 post:
- studii gimnaziale - acte doveditoare privind absolvirea acestora;
- disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 18 - 19.07.2017 - selecþia dosarelor;
- a doua etapã - în data de 26.07.2017 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din anexa la

Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabili-
rea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, precum ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de 17.07.2017, ora 16.30, la sediul
Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova din str. Eustaþiu
Stoenescu, bl. T8, parter.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437617, Serviciul Resurse Umane ºi
Juridic.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 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.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor
color cu telecoman-
dã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scaune,
bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucra-
te manual, cu argint
la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Venitã fãrã starurile sale (Neuer, Kroos,
Ozil, Muller, Hummels, Khedira), la Cupa
Confederaþiilor, gãzduitã de Rusia, Germa-
nia ºi-a adjudecat trofeul impunându-se,
duminicã seara, la Sankt Petersburg, în fi-
nala contra reprezentativei statului Chile (1-
0), prin golul realizat de Lars Stindl (min.
20), bine servit de Timo Werner, la o gre-
ºealã a lui Marcelo Diaz.

Elevii lui Joachim Low nu au fost impe-
riali, ca în semifinala cu Mexicul (4-1), dar
tinerii sãi jucãtori au realizat o partidã realis-
tã, care a primat spectacolului. Chilienii au
început bine jocul, sub bagheta lui Vidal,
Alexis Sanchez ºi Vargas, creând dificultãþi
defensivei germane. Cu toate acestea, Ju-
lian Draxler (min. 40 ºi 56) putea majora
scorul pentru echipa sa ºi acelaºi lucru îl
putea face ºi talentatul Goretzka (min. 40+1).
De fapt, s-au duelat „cea mai bunã apãrare”
(douã goluri primite), e vorba de reprezen-
tativa statului Chile cu „cel mai bun atac”
(11 goluri – Mannschaft). Cele douã echipe
se mai întâlniserã la 22 iunie, în grupã, la
Kazan. Finalul partidei a fost electrizant, ºi
în timpul adiþional, Alexis Sanchez a execu-
tat o loviturã liberã de la 18 m, deturnatã de
vigilentul Ter Stegen. Chile n-a fost cea mai
bunã echipã la Cupa Confederaþiilor. Dar a
dominat finala, reconfirmând filosofia lui
Gary Lineker despre fotbal. Un singur mi-
nut – 20, i-a fost fatidic.

Cu 12 luni înaintea Campionatului Mon-
dial din Rusia, Germania deþinãtoarea tro-

Victorie fãrã emoþiiVictorie fãrã emoþiiVictorie fãrã emoþiiVictorie fãrã emoþiiVictorie fãrã emoþii
pentru Simona Halep,pentru Simona Halep,pentru Simona Halep,pentru Simona Halep,pentru Simona Halep,

la Wimbledonla Wimbledonla Wimbledonla Wimbledonla Wimbledon

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a
calificat în turul II de la Wimbledon.
Românca a trecut de neozeelandeza
Marina Erakovici, locul 129 WTA, scor
6-4, 6-1. În runda urmãtoare, Halep se
va duela cu brazilianca Beatriz Haddad
Maia. Meciul a început echilibrat, cele
douã jucãtoare având nevoie de timp
pentru a se acomoda cu suprafaþa de
joc. Simona a fãcut primul break la 3-2,
profitând de erorile adversarei, care a
încercat sã fie extrem de agresivã. Pânã
la finalul setului, Halep a controlat
schimburile de mingi ºi a câºtigat setul.
Al doilea set a început perfect pentru
Halep, cu douã break-uri ºi cu un avans
de 3-0. Simona a lovit tot mai agresiv ºi
mai lung, controlând schimburile. Pânã
la final, Halep ºi-a pierdut o datã servi-
ciul ºi a mai fãcut douã break-uri,
reuºind sã câºtige partida.

Merca to  î n  Eu ropa :  A r sena l  pune  l a  bã ta i eMerca to  î n  Eu ropa :  A r sena l  pune  l a  bã ta i eMerca to  î n  Eu ropa :  A r sena l  pune  l a  bã ta i eMerca to  î n  Eu ropa :  A r sena l  pune  l a  bã ta i eMerca to  î n  Eu ropa :  A r sena l  pune  l a  bã ta i e
142  de  m i l i oane  de  eu ro  pen t ru  Mbappe!142  de  m i l i oane  de  eu ro  pen t ru  Mbappe!142  de  m i l i oane  de  eu ro  pen t ru  Mbappe!142  de  m i l i oane  de  eu ro  pen t ru  Mbappe!142  de  m i l i oane  de  eu ro  pen t ru  Mbappe!

•  Foiletonul Mbappe are un nou episod:
potrivit Mirror, Arsenal Londra pune la
bãtaie 142 de milioane de euro pentru a
obþine serviciile pepitei monegasce. Media
englezã susþine cã Arsenal, prin Arsene Wen-
ger, s-ar fi întreþinut cu tatãl jucãtorului,
Wilfried, promiþându-i statut de titular tânã-
rului jucãtor, care ar putea avea cariera lui
Thierry Henry (226 de goluri în 369 partide
pentru „tunari”). Kylian Mbappe este ºi þin-
ta lui Real Madrid ºi Manchester City.

• Atacantul Borussiei Dortmund, Pierre-
Emerick Aubameyang (31 de goluri în
ediþia 2016-2017), se aflã în vizorul mai
multor cluburi: AC Milan, Liverpool, Man-
chester City, dar ºi Atletico Madrid. Cum
Jurgen Klopp, coach-ul celor de la Liverpo-
ol, îl cunoaºte cel mai bine, nu este exclus
sã convingã internaþionalul gabonez sã op-
teze pentru...cormorani. Liverpool ºi-a în-
tãrit compartimentul ofensiv prin aducerea
egipteanului Mohamed Salah pentru o sumã
destul de piperatã.

• John Terry (36 de ani), emblematicul
apãrãtor de la Chelsea, club sub ale cãrui
culori s-a aflat timp de 22 de ani, este amin-
tit de Sky Sport 1ºi The Telegraph cã ar
semna în urmãtoarele zile cu Aston Villa
(Championship) pentru un salariu de 68.000
de euro pe sãptãmânã.

Încã un trofeu pentru Germania!Încã un trofeu pentru Germania!Încã un trofeu pentru Germania!Încã un trofeu pentru Germania!Încã un trofeu pentru Germania!
Campioana mondialã a cucerit ºi Cupa ConfederaþiilorCampioana mondialã a cucerit ºi Cupa ConfederaþiilorCampioana mondialã a cucerit ºi Cupa ConfederaþiilorCampioana mondialã a cucerit ºi Cupa ConfederaþiilorCampioana mondialã a cucerit ºi Cupa Confederaþiilor

• Astra Giurgiu l-a înrolat pentru douã
sezoane pe atacantul francez Anthony Le
Tallec (32 de ani). Fost internaþional de ti-
neret, trecut pe la Liverpool, Anthony Le
Tallec a evoluat dupã 2015 în Grecia, la Atro-
mitos, unde a marcat 14 goluri în 68 de par-
tide.

• Philippe Coutinho (25 de ani), de la
Liverpool, a devenit þintã pentru PSG, po-
trivit informaþiilor Telefoot. Cu 13 goluri în
31 de partide, în Premier League, mijloca-
ºul brazilian este dorit ºi de Bayern Mun-
chen. Se aflã însã sub contract pânã în 2022
ºi Liverpool  cere 100 de milioane  de euro.

• Willy Caballero (35 de ani), liber de
contract, este noul portar al lui Chelsea,
fãrã a se menþiona durata contractului.

• Manchester United vrea sã scape cât
mai repede posibil de Wayne Rooney. ªefii
clubului i-ar fi pregãtit un „cadou” de des-
pãrþire cifrat la 11,4 milioane de euro, re-
prezentând salariul pe un întreg sezon. Nu-
mai cã atacantul în vârstã de 31 de ani refu-
zã aceastã ofertã. Rooney vrea sã rãmânã la
club ºi sã se batã pentru locul lui în echipã.
Ba chiar sã-ºi prelungeascã acordul scadent
în 2019, activând opþiunea pentru o stagiu-
ne suplimentarã.

• Arsenal Londra îl va transfera pe ata-
cantul francez Alexandre Lacazette, de la
Olympique Lyon, pentru care va plãti 53 de
milioane de euro, sumã record în istoria clu-
bului englez. Internaþionalul francez, în vâr-
stã de 26 de ani, ar urma sã semneze un
contract valabil pe cinci ani. Alexandre La-
cazette va deveni, astfel, cel mai scump ju-
cãtor transferat vreodatã de Arsenal. El îl va
devansa pe mijlocaºul german Mesut Ozil,
pentru care gruparea britanicã a plãtit 47 de
milioane de euro, în 2013, când l-a adus de

la Real Madrid. Mutarea va reprezenta un
record ºi pentru formaþia francezã. Cel mai
scump fotbalist vândut, pânã în momentul
de faþã, de Lyon este mijlocaºul francez
Corentin Tolisso, transferat la Bayern Mun-
chen, în aceastã varã, pentru 41,5 milioane
de euro.

• Mijlocaºul turc al echipei Bayer Lever-
kusen, Hakan Calhanoglu, va efectua vi-
zita medicalã la AC Milan, înaintea transfe-
rului de 22 de milioane de euro, a anunþat
site-ul formaþiei din Serie A. În vârstã de 23
de ani, Hakan Calhanoglu a jucat 115 me-
ciuri ºi a reuºit 28 de goluri ºi 29 de pase
decisive, în cei trei ani în care a jucat la Ba-
yer Leverkusen. Internaþionalul turc este al
ºaselea jucãtor transferat în aceastã varã de
AC Milan, dupã Franck Kessie (28 de mili-
oane de euro/Atalanta), Mateo Musacchio
(18 milioane de euro/Villarreal), Ricardo
Rodriguez (18 milioane de euro/VfL Wol-
fsburg), Andre Silva (38 de milioane de euro/
FC Porto) ºi Fabio Borini (6 milioane de
euro/Sunderland).

• Valencia a anunþat, pe site-ul oficial, cã
l-a transferat pe mijlocaºul sârb Nemanja
Maksimovic, de la Astana, acesta semnând
un contract pe cinci ani. Maksimovic, în
vârstã de 22 de ani, a mai jucat la Hellas
Verona ºi NK Domzale. Jucãtorul transferat
de Valencia are ºi trei selecþii la prima repre-
zantativã a Serbiei.

• Juventus pare favoritã, în faþa lui FC
Barcelona ºi Chelsea, în cursa pentru trans-
ferul fundaºului dreapta brazilian Danilo, de
la Real Madrid. AS, ziarul de casã al madri-
lenilor, dezvãluie cã Juventus va plãti 20 de
milioane de euro iar sud-americanul va semna
un contract valabil pe 5 ani ºi va primi un
salariu stagional de 5 milioane de euro.

Dupã ce a câºtigat Campionatul
European de tineret, Germania

a cucerit ºi Cupa Confederaþiilor,
prin victoria din finala cu Chile,

scor 1-0.

feului anunþã o echipã tânãrã,
din rândul cãreia, cu siguranþã,
Werner Timo, de la Leipzig,
Leon Goretzka de la Schalke,
dar ºi Lars Stindl, de la Borus-
sia Monchengladbach, se vor
regãsi în viitorul lot lãrgit.
Julian Draxler, desemnat cel
mai bun jucãtor al turneului

Cel mai bun jucãtor al tur-
neului a fost declarat Julian
Draxler. Cel mai bun portar al
turneului – Claudio Bravo
(eroul din semifinala cu Portu-
galia). „Gheata de aur” a reve-
nit lui Timo Werner – 3 goluri
plus 2 pase decisive. În finala
micã, Portugalia s-a impus cu
2-1 în faþa Mexicului. Cu 12
goluri înscrise, Germania a
avut cel mai bun atac de la
Cupa Confederaþiilor. Pânã în
finala cu Chile, nemþii au primit însã gol în
fiecare meci (3-2 cu Australia, 1-1 cu Chi-
le, 3-1 cu Camerun ºi 4-1 cu Mexic) jucat
în Rusia. Premiul FIFA Fair Play a revenit
Germaniei, care a încasat doar opt carto-
naºe galbene în cinci partide, comiþând doar
66 de faulturi. De asemenea, a fost bine
primitã ºi iniþiativa germanã de a oferi tri-
couri cu numele Germaniei scris cu carac-
tere chirilice. Federaþia Germanã de Fotbal
a primit un cerc de 10.000 de dolari, care
va fi destinat exclusiv achiziþionãrii de echi-
pament pentru sectorul juvenil.

„Momentul Jara”
În minutul 62 al finalei, fundaºul chilian

Gonzalo Alejandro Jara Reyes (32 de ani),
cu peste o sutã de selecþii la Naþionalã, i-a
administrat un cot în maxilar atacantului
german Timo Wagner. Cum arbitrul de cen-
tru sârbul Milorad Mazic n-a observat ges-
tul, ºi nici n-a fost atenþionat de arbitrul de
linie, s-a fãcut apel la proba video. Dupã
câteva momente de aºteptare Gonzalo Jara
a fost avertizat cu galben, deºi trebuia eli-
minat, mai ales cã aplaudase ostentativ de-

cizia arbitrului. Jara este un fotbalist care
în cariera lui a trecut pe la echipele Hua-
chipato, Colo Colo, WBA, Brighton, Not-
tingham Forest ºi Mainz, de unde în 2016
a fost exclus din lot. Actualmente este în-
regimentat la Universidad de Chile. Con-
ducãtorii lui Mainz l-au dat afarã tot dupã
un gest sportiv, mult comentat, comis într-
o partidã Chile –Uruguay, când l-a provo-
cat printr-un gest golãnesc pe Edinson
Cavani. Recidiva lui Jara deja nu mai sur-
prinde ºi, la 32 de ani, lasã de înþeles cã
nãravul din fire n-are lecuire.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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