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Neîndoielnic, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor ºi liderul so-
cial-democraþilor, Liviu Drag-
nea, este un om tracasat. Lasã
impresia cã vrea sã facã multe,
pilotând, nu doar din umbrã,
guvernul Tudose, ºi în acelaºi
timp sã se apere frontal, dar ºi
pe flancuri, la atacurile viguroa-
se cu care este confruntat. Dupã
doborârea ex-premierului Sorin
Grindeanu, prin moþiune de cen-
zurã, nimic nu mai este cum a
fost. ªi, omeneºte, este de-a
dreptul nu dificil, cât imposibil,
sã te poþi concentra, pe anumi-
te lucruri mari, când ai convin-
gerea intimã cã se aºteaptã mai
degrabã o greºealã, nu o rezol-
vare inspiratã, din partea ta.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A crescut infracþionalitatea,
Popescule.

- În schimb au scãzut locurile de
muncã.
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Numãrul cazurilor de rujeo-
lã este în continuã creºtere
ajungând în prezent la 8.017,
din care 31 de decese (8 în ju-
deþul Timiº, 6 în judeþul Arad,
6 în judeþul Dolj, 4 în judeþul
Caraº Severin, 1 în judeþul Bi-
hor, 1 în judeþul Cluj, 1 în ju-
deþul Cãlãraºi, 1 în judeþul
Satu Mare, 1 în judeþul Vaslui,
1 în judeþul Galaþi, 1 în judeþul
Mureº ºi 1 în Bucureºti). Îm-
bolnãviri s-au înregistrat în 41
de judeþe.
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Nici nu s-a încheiat sece-
riºul pe unele suprafeþe
compacte ale Doljului ºi în-
tâlnim parcele unde focul a
fost folosit ca metodã de a
pregãti terenul pentru noile
culturi. Fireºte cã principa-
la preocupare a fermierilor
in aceasta perioada o repre-
zintã pregãtirea terenului
pentru cultura urmãtoare.
Însã unii dintre aceºtia nu
acceptã cã cea mai simplã
metoda de distrugere a
resturilor vegetale, arderea
miriºtilor, nu mai este o so-
luþie permisã de legislaþie.
Ba chiar este interzisã de
Ghidului pentru agricultorii
care solicita plãþi pe supra-
faþa privind respectarea bu-
nelor condiþii agricole ºi de
mediu (GAEC) ºi care, pen-
tru accesarea subvenþiilor,
stipuleazã cã nu trebuie
arse miriºtile ºi resturile ve-
getale rezultate dupã recol-
tarea culturilor.
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Preºedintele României a promulgat
legea prin care IT-iºtii sunt scutiþi
de impozitul pe venit

Preºedintele României, Klaus Iohan-
nis a promulgat, ieri, legea prin care sunt
scutiþi de impozitul pe profit, în primii zece
ani de activitate, contribuabililor care des-
fãºoarã exclusiv activitate de inovare, cer-
cetare-dezvoltare, iar IT-iºtii de impozitul
pe venit. Legea privind aprobarea Ordo-
nanþei de urgenþã a Guvernului nr. 3/2017
pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, promul-
gate luni, 17 iulie, de preºedintele Româ-
niei, mai prevede ºi o cotã de impozitare
de 1% pe veniturile microîntreprinderilor
cu unul sau mai mulþi angajaþi. De ase-
menea, dacã în cursul unui an fiscal o
microîntreprindere realizeazã venituri mai
mari de 500.000 de euro sau ponderea
veniturilor realizate din consultanþã ºi ma-
nagement în veniturile totale este de peste
20% inclusiv, aceasta datoreazã impozit
pe profit, începând cu trimestrul în care
s-a depãºit oricare dintre aceste limite.
Un alt articol se referã la scutirea de la
plata impozitului pe venit a mai multor
categorii de contribuabili, printre care ºi
lucrãtorii sezonieri, dar ºi programatorii.
Legea mai stipuleazã faptul cã, “la trans-
ferul dreptului de proprietate ºi al dez-
membrãmintelor acestuia, prin acte juri-
dice între vii asupra construcþiilor de ori-
ce fel ºi a terenurilor aferente acestora,
precum ºi asupra terenurilor de orice fel
fãrã construcþii, contribuabilii datoreazã
un impozit care se calculeazã prin aplica-
rea cotei de 3% asupra venitului impoza-
bil. Venitul impozabil se stabileºte prin
deducerea din valoarea tranzacþiei a su-
mei neimpozabile de 450.000 de lei”.

Circulaþia pe podul Calafat - Vidin
va fi întreruptã în 18 ºi 24 iulie

Circulaþia pe podul Calafat - Vidin va
fi întreruptã, pe 18 ºi 24 iulie, între orele
10.00- 11.00, respectiv 13.00 - 15.00, pen-
tru lucrãri de întreþinere ºi reparaþie, anun-
þã Inspectoratul General al Poliþiei de
Frontierã. Societatea comunã româno-
bulgarã Danube Bridge Vidin Calafat ad
Bulgaria, care se ocupã de administrarea
podului Calafat-Vidin, a informat Inspec-
toratul Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Giurgiu cu privire la faptul cã în intervale-
le respective circulaþia va fi întreruptã pen-
tru lucrãri de întreþinere ºi reparaþie. În
intervalul orar specificat, autovehiculele
vor fi oprite în zonele adiacente Punctu-
lui de trecere a Frontierei Calafat, pânã la
momentul reluãrii traficului. Podul peste
Dunãre dintre România ºi Bulgaria, de la
Calafat-Vidin, care se numeºte “New
Europe”, a fost inaugurat în iunie 2013.
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Premierul Mihai Tudose a declarat,
ieri, cã Executivul a renunþat la impozi-
tul pe cifra de afaceri, însã în momentul
de faþã se fac simulãri pe taxa de soli-
daritate. Premierul nu a putut sã spunã
care ar fi pragul în cazul acestei taxe.
Mãsura neaplicãrii impozitului pe cifra
de afaceri a fost luatã de premier, în timp
ce se afla în avion spre Bruxelles, sãp-
tãmâna trecutã, discutând cu ministrul
Finanþelor despre simulãrile fãcute în
cazul acestei propuneri de modificare
fiscalã. Prim-ministrul a admis cã ”s-a
grãbit” sã ia aceastã decizie fãrã sã se
consulte cu coaliþia de guvernare PSD-
ALDE.

”Nu aplicãm impozitul pe cifra de
afaceri. Aici eu m-am grãbit un pic ºi v-
am spus de la Bruxelles cã am vãzut
simulãrile ºi am luat decizia cã nu se
pot implementa. Eu am luat aceastã
decizie pe baza discuþiei ºi a materialelor pe care mi
le-a dat ministrul Finanþelor Ionuþ Miºa. Chiar pe
avion am luat decizia, la dus. Trei ore am stat îm-
preunã ºi am vorbit despre acest lucru. Azi am pre-
zentat ºi coaliþiei elementele care au stat la baza
acestei decizii ºi consideraþi încheiat acest sub-
iect”, a declarat premierul Mihai Tudose la finalul
ºedinþei sãptãmânale a coaliþiei.

Premierul a explicat cã apariþia acestei propu-
neri de modificare fiscalã în programul de guver-
nare a apãrut ca ”mijloc” ºi nu ca ºi ”scop”, în

Preºedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri,
Parlamentului pentru reexaminare Legea de apro-
bare a Ordonanþei de urgenþã nr. 96/2016, unele
prevederi ale legii fiind “de naturã sã creeze pro-
bleme în aplicare ºi sã afecteze calitatea învãþã-
mântului”. Unul dintre punctele aflate în expune-
rea de motive a preºedintelui Klaus Iohannis se
referã la evaluarea criteriile ºi metodologia de eva-
luare, care sunt stabilite prin ordin de ministru, pe
baza consultãrilor cu “ARACIS, CNATDCU,CNCS

Premierul Mihai Tudose a decla-
rat, ieri, dupã ºedinþa coaliþiei de gu-
vernare, cã nu este de acord cu im-
pozitarea veniturilor BOR, precizând
cã demiterea lui Eugen Teodorovici
”este punctul meu de vedere”. ”De-
miterea dlui Teodorovici este punc-
tul meu de vedere”, a rãspuns Mihai
Tudose întrebãrii unui jurnalist de-
spre oportunitatea impozitãrii veni-
turilor BOR.

Întrebat punctual dacã este de
acord cu impozitarea Bisericii Orto-
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încercarea de a evita ”zone în care actori econo-
mici au impresia cã sunt mai dibaci” decât structu-
rile statului. Tudose a afirmat cã în perioada urmã-
toare va fi implementatã o directivã europeanã care
prevede ca impozitul sã se plãteascã acolo unde
se face profit.

”În acest sens vom implementa ºi vom fi parte
în implementarea directivei europene de anul tre-
cut care prevede un efort conjugat al statelor mem-
bre ale Uniunii Europene în ceea ce priveºte dimi-
nuarea, fãrã just temei, a bazei de impozitare, care

prevede ca impozitul sã se plãteascã
acolo unde se face profitul. În paralel,
am decis de sãptãmâna trecutã împre-
unã cu Ministerul Finanþelor Publice,
cu ANAF, sã facem o integrare com-
pletã a tot ce înseamnã sistem finan-
ciar fiscal pe o agenþie, sã ºtim fluxurile
informatice în timp real iºcãrile bani-
lor”, a mai spus Tudose.

Guvernul nu a terminat însã simulã-
rile care se fac în privinþa taxei de soli-
daritate. Premierul a afirmat cã nu a fost
stabilit deocamdatã un prag de la care
sã porneascã aceastã taxare suplimen-
tarã, însã a subliniat cã ar urma sã fie
aplicatã persoanelor fizice, nu ºi celor
juridice. ”Încã sunt simulãri. Nu am sta-
bilit încã de la ce prag în sus. Taxa de
solidaritate nu este pe persoane juridi-
ce, cum am mai auzit, este pentru per-
soanele fizice, care caºtigã foarte mult,

care beneficiazã de o mulþime de lucruri din partea
statului ºi care înþelegem cã funcþioneazã în toatã
lumea, sã plãteascã peste un anumit prag valoric o
taxã în plus de solidaritate cu statul, care i-a oferit
prilejul sã câºtige atâþia bani”, a spus Tudose.

Dacã în urma calculelor se va stabili cã suma de
bani care ar urma sã fie încasatã de stat va fi prea
micã, mãsura nu va fi aplicatã. ”Dacã se va stabili
cã va fi aplicatã de la un anumit prag, iar efectele,
impactul va fi foarte mic, probabil cã nu o vom
aplica”, a conchis Tudose.

Tudose nu este de acord cu impozitarea BOR, iniþiativa consilierului
sãu onorific: Demiterea dlui Teodorovici este punctul meu de vedere

doxe Române, Mihai Tudose a rãs-
puns monosilabic: ”Nu!”.

De altfel, premierul a ºi explicat de
ce l-a eliberat din funcþia de consilier
onorific pe Eugen Teodorovici. ”Dl.
Teodorovici a fost colaboratorul meu
ºi am crezut cã putem colabora pe
consultanþã la ceea ce dumnealui se
pricepe, pe financiar-fiscal. Numai cã
domnia sa probabil cã a înþeles gre-
ºit ºi s-a transformat într-un purtãtor
de cuvânt, iar eu înþeleg ca ideile pe
care domnia sa le are sã le aflu de la

el, nu prin intermediul presei, mai ales
nefiind de acord cu cel puþin majori-
tatea dintre ele”, a explicat premierul.
Mihai Tudose a precizat cã a semnat
decizia vineri dimineaþã.

Eugen Teodorovici, fost ministru
de Finanþe ºi fost consilier onorific
al premierului Tudose, a revenit cu
ideea impozitãrii veniturilor Bisericii
Ortodoxe Române. „E o discuþie pe
care am început-o în 2015 cu Patriar-
hul, nu într-un mod direct, dar am lã-
sat sã se înþeleagã cã undeva, când-

va, într-un viitor foarte apropiat tre-
buie sã discutãm despre acest sub-
iect. Putem sã gãsim o formulã pe care
ºi Biserica sã o accepte, ºi populaþia
sã o primeascã foarte bine ºi anume:
trebuie sã vedem care sunt acele ac-
tivitãþi cu caracter economic care pot
fi impozitate. Ceea ce luãm de acolo,
noi putem sã lãsãm în continuare Bi-
sericii sã gestioneze, dar pe o zonã
pe care noi, statul, o stabilim, adicã
de tip social”, a declarat Eugen Teo-
dorovici, într-un interviu la Digi24.

Legea care aduce modificãri sistemului de studii
doctorale a fost trimisã de Iohannis la reexaminare

etc.”. ªeful statului susþine cã abrevierile precum
“etc.” indicã o “lipsã de precizie ºi de claritate”.

“Legea supusã reexaminãrii introduce, prin art.
I pct. 6 un nou alineat, (44), la art. 158 din Legea nr.
1/2011, care prevede cã sistemul de criterii ºi meto-
dologia de evaluare se stabilesc prin ordin al mi-
nistrului educaþiei naþionale, pe baza consultãrilor
ARACIS, CNATDCU, CNCS etc. ºi alte agenþii in-
ternaþionale înregistrate în EAQR. În opinia noas-
trã, trimiterea la abrevieri precum «etc.» ºi la sin-

tagme generale, precum «alte agen-
þii» denotã lipsã de precizie ºi de
claritate a normei”, precizeazã Ad-
ministraþia Prezidenþialã.

O altã problemã semnalatã de
preºedinte este modificarea modu-
lui în care sunt evaluate studiile
doctorale, mai exact, evaluarea la
nivel de Instituþie Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD), în detrimentul unei eva-
luãri la nivel de program de studii
doctorale sau de ºcoalã doctoralã.
Potrivit lui Iohannis, IOSUD nu
poate aprecia “adecvat” caracte-
risticile specifice domeniilor de
doctorat ºi capacitatea instituþio-
nalã de a organiza astfel de studii.

“IOSUD este o structurã care se
suprapune uneori cu cea a unei
universitãþi comprehensive, fiind

constituitã dintr-un numãr variabil de ºcoli docto-
rale din diverse domenii de studiu. Evaluarea la
nivel de IOSUD mãreºte considerabil autonomia
universitãþilor, dar prezintã probleme în cazul uni-
versitãþilor cu o diversitate ridicatã a domeniilor în
care funcþioneazã ºcolile doctorale, întrucât scade
nivelul de control al calitãþii ce poate fi asigurat
prin acest tip de evaluare. Considerãm aºadar cã o
evaluare la nivel de IOSUD nu poate aprecia adec-
vat caracteristicile specifice domeniilor de docto-
rat ºi capacitatea instituþionalã de a organiza stu-
dii doctorale în mai multe domenii”, mai precizeazã
Iohannis.

Un alt articol din lege se referã la modul de acor-
dare a calitãþii de conducãtor de doctorat prin or-
din al ministrului Educaþiei, la propunerea Consi-
liului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare (CNATDCU). ªeful
statului susþine cã din textul de lege nu rezultã
dacã standardele pentru acordarea calitãþii de con-
ducãtor de doctorat sunt minimale. “Semnalãm cã
din formularea textului de lege nu rezultã cu clari-
tate nici dacã standardele elaborate de Ministerul
Educaþiei Naþionale (MEN) pentru acordarea cali-
tãþii de conducãtor de doctorat sunt standardele
minimale, nici dacã standardele aprobate de sena-
tele universitare sunt suplimentare ºi vizeazã cri-
terii de profesionalism mai ridicate sau mai reduse
decât cele stabilite prin standardele MEN”, mai
precizeazã Iohannis în cererea de reexaminare trans-
misã Parlamentului.
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Noi ca noi, dar ce zic... chinezii?Noi ca noi, dar ce zic... chinezii?Noi ca noi, dar ce zic... chinezii?Noi ca noi, dar ce zic... chinezii?Noi ca noi, dar ce zic... chinezii?
MIRCEA CANÞÃR

Neîndoielnic, preºedintele Camerei
Deputaþilor ºi liderul social-democra-
þilor, Liviu Dragnea, este un om tra-
casat. Lasã impresia cã vrea sã facã
multe, pilotând, nu doar din umbrã,
guvernul Tudose, ºi în acelaºi timp sã
se apere frontal, dar ºi pe flancuri, la
atacurile viguroase cu care este con-
fruntat. Dupã doborârea ex-premie-
rului Sorin Grindeanu, prin moþiune
de cenzurã, nimic nu mai este cum a
fost. ªi, omeneºte, este de-a dreptul
nu dificil, cât imposibil, sã te poþi con-
centra, pe anumite lucruri mari, când
ai convingerea intimã cã se aºteaptã
mai degrabã o greºealã, nu o rezolva-
re inspiratã, din partea ta. ªi o gre-
ºealã sãvârºitã o cheamã pe a doua ºi
aºa mai departe. Dupã evenimentul de
vineri, sub genericul „Dialogul parti-
delor politice China – þãrile Europei
Centrale ºi de Est”, organizat de PSD,

la Palatul Parlamentului, Liviu Drag-
nea a reamintit, consemneazã Ager-
pres, domeniile de interes major, în
cadrul colaborãrii fertile româno-chi-
neze. Aceleaºi care au mai fost enun-
þate în întâlnirile anterioare: energie,
infrastructurã, agriculturã. S-a mai
spus cã România este direct intere-
satã de a atrage investiþii chineze,
pentru a deveni parte, a coridorului
de transport internodal, care va lega
Europa ºi China prin valorificarea
portului Constanþa, drept centru lo-
gistic ºi de transport la Marea Nea-
grã. S-a reiterat, în context, coope-
rarea susþinutã, pe multiple planuri,
între România ºi Republica Popula-
rã Chinezã, lucru ºtiut. De vreme în-
delungatã, Bucureºtiul s-a aflat me-
reu în graþiile Beijingului, ºi chiar
dacã lumea s-a schimbat, chinezii au
bunã þinere de minte. Chiar foarte

bunã. Când, în noiembrie 2013, pre-
mierul chinez Li Kekiang spunea în
faþa Parlamentului de la Bucureºti cã
se uitã ºi acum la filme româneºti,
menþionând pelicula lui Liviu Ciulei
„Valurile Dunãrii” (1959) – „Casa-
blanca” filmului românesc, cum s-a
spus –, sãvârºea nu atât un gest de
curtoazie elevatã, ci sugera ceva. Li
Kekiang, ºi în prezent în funcþie, se
afla la Bucureºti, într-o posturã in-
solitã: era prima vizitã, dupã 19 ani,
a unui prim-ministru chinez. Pentru
a participa la summit-ul „China – sta-
tele Europei Centrale ºi  de Est”.
Prim-ministru al guvernului de la Bu-
cureºti era Victor Ponta. 13 acorduri
ºi memorandumuri, în domenii pre-
cum energia, tehnologia ºi industria
alimentarã au fost semnate. Reamin-
tim câteva: Acord pentru grupurile
3 ºi 4 de la Cernavodã; Termocentralã

nouã la Rovinari; Modernizarea ter-
mocentralei de la Deva; Hidrocentra-
lã nouã – Tarniþa-Lãpuºteºti (jude-
þul Cluj) – cu o capacitate de 1.000
MWh; Export românesc de carne de
vitã ºi porc (3 milioane capete porci-
ne anual ºi 500.000 de juninci pen-
tru reproducþie); Noi instituþii cultu-
rale. Cum s-au finalizat aceste acor-
duri dupã... 4 ani? Iatã o întrebare
îndreptãþitã. China reprezintã, cum
spunea Liviu Dragnea, un partener
de nãdejde pentru Europa. Asta o
ºtiam. ªi nu numai pentru Europa.
Problema este alta ºi ne încurcã: chi-
nezii au ºi o bunã þinere de minte. ªi
asta voia de fapt premierul Li Ke-
kiang sã ne sugereze, amintind în
Parlamentul României cã, ºi acum,
priveºte filmul lui Liviu Ciulei. E
drept, la Bucureºti s-au schimbat
vreo trei prim-miniºtri de atunci.

ªi ieri, conducerea SC Termo a
pus în aplicare mãsura extremã de
debranºare de la reþele a locatari-
lor cu restanþe foarte mari, noti-
ficând alte 15 asociaþii de proprie-
tari sã-ºi plãteascã datoriile pânã
la data de 21 iulie. Ca ºi în celelal-
te cazuri, conducerea societãþii de
termoficare a atenþionat locatarii
cã trebuie sã-ºi achite 50% din
debit, altfel vor rãmâne fãrã apã
caldã în întreaga asociaþie. „So-
maþiile au fost înmânate casierilor
noºtri, care le-au transmis astãzi
(n.r. – ieri) în asociaþiile de pro-

Nu e de glumã cu datoriile cãtre Termo! Alte 15
asociaþii de proprietari din Craiova, cu restanþe

foarte mari la factura de energie termicã, au primit,
ieri, somaþii de debranºare de la reþeaua de apã caldã
ºi cãldurã. Asta dupã ce, sãptãmâna trecutã un lot de

alte 15 asociaþii ºi o persoanã fizicã au fost atenþionate
într-un mod asemãnãtor ºi urmeazã ca mâine, mier-
curi, sã fie vizitate de echipe de la termoficare care

vor efectua separarea de la reþele. Din primul val, au
rãmas deja fãrã apã caldã, dupã ce le-au fost ridicate

contoarele, 30% din asociaþiile somate.

prietari respective. Regulile au rã-
mas aceleaºi ºi sunt clare pentru
toatã lumea: dacã nu plãtesc cãtre
noi jumãtate din datoria cu care
sunt înregistraþi, fãrã discuþii vor
fi debranºaþi ºi aceºtia”, a declarat
directorul economic al SC Termo
Craiova SRL, Sorin Iordache.

Lista cu urmãtoarele
15 asociaþii

Acesta este al treilea val de aso-
ciaþii care sunt pe punctul sã fie
trecute pe duºuri reci, ºi aici fiind
vorba de datorii foarte mari care

s-au acumulat deoarece locatarii
nu ºi-au mai plãtit facturile de câþi-
va ani. Pe lista transmisã de SC
Termo se aflã urmãtoarele asocia-
þii: nr. 16 Craioviþa Nouã – cu de-
bit de 1,2 milioane de lei; nr. 6 din
1 Mai – 1,4 milioane de lei; nr. 3
Craioviþa Nouã – 1,2 milioane de
lei; nr. 9 Rovine – 847.000 de lei;
nr. 29 Craioviþa Nouã – 1,5 mili-
oane de lei; nr. 2 Romul – 872.000
de lei; nr. 1 Sãrari – 787.000 de
lei; nr. 2 Electroputere – 415.000
de lei; bl I3 Nicolae Titulescu –
321.000 de lei; nr. 23 Calea Bucu-
reºti – 1,8 milioane de lei; bl. 84B-
87B1 Craioviþa Nouã – 747.000 de
lei, Bl 2 IUG – 166.000 de lei; bl.
SO2 Craioviþa Nouã – 535.000 de
lei; nr. 5 Eustaþiu Stoenescu –
174.000 de lei ºi bl. 144 Craioviþa
Nouã – 252.000 de lei.

30% din primul val
au fost debranºate

Acestor asociaþii de proprietari
le expirã termenul de platã, prevã-
zut în somaþii, la data de 21 iulie,
adicã vineri. Mâine, miercuri, ajung
la scadenþã asociaþiile de proprie-

tari din etapa a douã, care vor fi
vizitate de angajaþii SC Termo, ur-
mând ca aceºtia sã le ridice con-
toarele de apã caldã ºi cãldurã, care
se aflã în subsolul blocurilor. În
acelaºi timp, se aflã în plinã desfã-
ºurare procedura în sine de de-
branºare a primelor 15 asociaþii de
proprietari, conducerea SC Termo
precizând ieri cã au fost separate
de la reþele 30% dintre asociaþiile
vizate prima datã. „Am început cu
asociaþiile care au arondate blocuri
mai puþine pentru a nu fi afectaþi
mulþi locatari care sunt cu facturi-
le la zi. Dar ºi celelalte asociaþii,
cu mai multe scãri de bloc, vor fi
debranºate în urmãtoarele zile, cu
toate cã ne pare rãu de abonaþii
noºtri care nu au nici o vinã, fiind
cu plãþile la zi. Din pãcate, nu exis-
tã o posibilitate tehnicã de a-i dife-
renþia pe aceºtia de ceilalþi ºi de a-
i proteja, aºa cum ar fi ºi normal”,
a explicat Sorin Iordache.

Scandal la cea mai
datornicã asociaþie

Debranºãrile nu au fost o
procedurã chiar lesne de dus la

bun sfârºit de cãtre angajaþii SC
Termo. Conducerea societãþii
de termoficare a povestit ieri cã
muncitorii care au fost trimiºi
sã debranºeze asociaþia nr. 14
din cartierul „1 Mai” nu au fost
lãsaþi de locatari sã ridice con-
toarele.  „Oamenii noºtri  au
mers acolo sã efectueze debran-
ºarea, dar nu au fost lãsaþi sã
intre în subsolul blocurilor. Au
fost luaþi la rost de niºte per-
soane de acolo. În cele din
urmã, mãsura a fost dusã la în-
deplinire din stradã, fiind soli-
citat ºi sprijinul Poliþiei Locale,
care a rãspuns prompt apelului
nostru”, a mai spus Sorin Ior-
dache. Ironia face cã aceastã
asociaþie de proprietari sã aibã
cel mai mare debit din oraº –
6,9 milioane de lei. Cele 190 de
apartamente care sunt aronda-
te la aceastã asociaþie au fost
decuplate de la distribuþia de
apã caldã, precum ºi de la cãl-
durã, existând riscul sã petrea-
cã iarna în frig total dacã nu
achitã întreaga sumã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Arderea miriºtii duce la dete-
riorarea habitatului de pãsãri ºi ani-
male, distrugerea solului ºi a va-
loroaselor microorganisme care
oferã fertilitate solului. Periculoa-
se sunt incendiile care pot cauza
daune ireparabile pentru sãnãtatea
umanã, deoarece în unele locali-
tãþi nivelul poluãrii aerului atmo-
sferic poate ajunge la cote ridica-

te. De pe urma incendiilor, în aer
sunt emanate diferite substanþe
toxice, cum sunt monoxidul de
carbon, dioxidul de sulf, funingi-
nea, oxizii de azot, hidrocarburile
ºi dioxinele, cei mai toxici ºi peri-
culoºi compuºi organici de com-
poziþie complexã. Aceste substan-
þe chimice pot cauza, chiar ºi în
cantitãþi mici, intoxicaþii ale cãilor
respiratorii, afecþiuni ale sistemu-
lui nervos central, ale mucoasei
ochiului, pãtrunzând nu doar în at-
mosferã, dar ºi în solul ºi apele
din preajmã.

Pentru ce categorii agricole
se interzice arderea

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã fermierii cu privire la obli-
gaþia de a respecta normele de eco-
condiþionalitate (GAEC 6.2), con-
form cãrora este interzisã arde-
rea miriºtilor ºi a resturilor vege-
tale pe terenul arabil, precum ºi a
vegetaþiei pajiºtilor permanente.

„Precizãm cã, în conformita-
te cu prevederile Ordinul minis-
trului Agriculturii ºi Dezvoltãrii

Arderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilor, încadratã de APIA, încadratã de APIA, încadratã de APIA, încadratã de APIA, încadratã de APIA
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Nici nu s-a încheiat seceriºul pe unele suprafeþe compac-
te ale Doljului ºi întâlnim parcele unde focul a fost folosit
ca metodã de a pregãti terenul pentru noile culturi. Fireºte
cã principala preocupare a fermierilor in aceasta perioada
o reprezintã pregãtirea terenului pentru cultura urmãtoare.
Însã unii dintre aceºtia nu acceptã cã cea mai simplã
metoda de distrugere a resturilor vegetale, arderea miriºti-
lor, nu mai este o soluþie permisã de legislaþie. Ba chiar
este interzisã de Ghidului pentru agricultorii care solicita
plãþi pe suprafaþa privind respectarea bunelor condiþii
agricole ºi de mediu (GAEC) ºi care, pentru accesarea
subvenþiilor, stipuleazã cã nu trebuie arse miriºtile ºi
resturile vegetale rezultate dupã recoltarea culturilor.

Rurale, al ministrului Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor ºi al preºedin-
telui Autoritãþii Naþionale Sanita-
re Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor nr. 352/636/54/2015
pentru aprobarea normelor pri-
vind ecocondiþionalitatea în ca-
drul schemelor ºi mãsurilor de
sprijin pentru fermieri în Româ-
nia, cu modificãrile ulterioare,

este interzisã arderea miriºtilor ºi
a resturilor vegetale pe terenul
arabil, precum ºi a vegetaþiei pa-
jiºtilor permanente, obiectivul
acestei condiþii fiind menþinerea
materiei organice în sol ºi preve-
nirea poluãrii atmosferei, prin
aplicarea mãsurilor de gestiona-
re minimã a miriºtilor ºi resturi-
lor vegetale, precum ºi menþine-
rea unui nivel minim de întreþi-
nere a solului prin protejarea pa-
jiºtilor permanente”, se aratã într-
un comunicat al APIA.

Trei instituþii aruncate în luptã
Agricultorii care utilizeazã te-

ren arabil, inclusiv pajiºti tempo-
rare, nu trebuie sã ardã miriºtile
ºi/sau resturile vegetale rezultate
dupã recoltarea culturilor, aici in-
trând paie de cereale pãioase, vreji
de plante proteice sau de cartof,
coceni de porumb, tulpini de floa-
rea soarelui, rapiþã º.a., inclusiv
miriºtile sau iarba rãmasã dupã
cosirea pajiºtilor temporare, pre-
cum ºi vegetaþia pajiºtilor perma-
nente. Mãsura se aplicã ºi agri-
cultorilor care utilizeazã pajiºti

permanente. Nu trebuie sã ardã
vegetaþia, inclusiv iarba rãmasã
dupã cositul pajiºtilor.

Ce riscã cei care nu vor þine
seama de obligaþiile mai sus enu-
merate? Pentru agricultorii care
nu respectã condiþia GAEC 6.2
se vor aplica reduceri ale cuan-
tumului total al schemelor de plãþi
ºi al mãsurilor de sprijin, con-
form modului de aplicare a sanc-
þiunilor pentru nerespectarea nor-
melor de ecocondiþionalitate, in-
diferent de suprafaþa arsã. APIA
precizeazã cã a încheiat Protoco-
lul de colaborare cu Garda Naþi-
onalã de Mediu (GNM) ºi cu In-
spectoratul General pentru Situa-

þii de Urgenþã (IGSU) privind
acþiunile de monitorizare a mo-
dului de respectare de cãtre fer-
mieri a bunelor condiþii agricole
ºi de mediu referitoare la arderea
miriºtilor ºi a resturilor vegetale
pe terenul arabil ºi la arderea pa-
jiºtilor permanente.

Fermierii riscã sistarea plãþilor
Se urmãreºte, prin acþiuni co-

mune, reducerea cazurilor de ar-
dere a miriºtilor ºi a vegetaþiei
prin sancþionarea celor care în-
calcã aceste dispoziþii, de cãtre
toate cele trei instituþii semnata-
re ale protocolului. Ca urmare a
numãrului mare de incendieri din

anii precedenþi, ca mãsurã de pre-
venire ºi combatere a fenomenu-
lui, APIA a luat decizia ca neres-
pectarea normelor de ecocondi-
þionalitate sã fie încadratã la gra-
vitate mare ºi sã-i fie atribuitã
sancþiunea maximã în acest sens,
prevãzutã de Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 privind finanþarea,
gestionarea ºi monitorizarea poli-
ticii agricole comune ºi de Ordi-
nul ministrului agriculturii ºi dez-
voltãrii rurale nr. 999/2016 privind
aprobarea sistemului de sancþiuni
administrative pentru ecocondiþi-
onalitate aplicabil schemelor ºi
mãsurilor de sprijin pentru fer-
mieri începând cu anul 2016.
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Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã, care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã, una are
nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva
rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România, 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii. În Dolj,
au fost diagnosticate, de la începu-
tul epidemiei, 482 de îmbolnãviri.

96% din cazurile de rujeolã,
confirmate la persoane

nevaccinate
Dintre cele peste 8.000 de ca-

zuri de rujeolã, confirmate de Cen-
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Numãrul cazurilor de rujeolã este în continuã

creºtere ajungând în prezent la 8.017, din care 31
de decese (8 în judeþul Timiº, 6 în judeþul Arad, 6
în judeþul Dolj, 4 în judeþul Caraº Severin, 1 în

 Evenimentul este împãrþit în douã sec-
þiuni. Prima, ceremonia ºi prezentarea unor
rezultate semnificative obþinute în urma in-
ternshipurilor INCESA 2017. Iar cea de-a
doua, sesiunea de postere dedicate proiec-
telor / internshipurilor INCESA 2017 pen-
tru studenþi. „Proiectele,  propuse în no-
iembrie 2017, s-au materializat prin înche-
ierea a 56 de contracte de internship cu
bursã ºi a douã internshipuri fãrã bursã, care
acoperã domenii ºi tematici foarte diverse
precum: TIC (platforme de comunicare,
programe software, reþea ºi infrastructurã

Stagii de internship
INCESA 2017

Universitatea din Craiova prin infrastructura de cercetare în ºtiinþe aplicate,
organizeazã astãzi, la Sala Albastrã, între orele 9:00 ºi 12:00, sesiunea de finali-
zare a stagiilor de internship INCESA 2017. La eveniment vor participa membrii

Consiliului de Administraþie al Universitãþii din Craiova, reprezentanþi de la
peste 30 de agenþi economici importanþi pentru zona Olteniei (dintre care Ford,

Distribuþie Oltenia, Pirelli, Electroputere, Cummins, Hella, Kauftec etc.),
profesori ºi studenþi (viitori candidaþi la internshipuri INCESA).

Bursele INCESA reprezintã un proiect din
programul amplu al Universitãþii din Craio-
va de a se implica activ în pregãtirea pentru
carierã a studenþilor. Pe lângã aceste stagii,
în ultimul an, UCV a implementat mai multe
proiecte de orientare ºi consiliere în cariera
ºi a organizat mai multe stagii practice care
sã le faciliteze studenþilor interacþiunea cu
mediul socio-economic.

TIC etc.), inginerie (energii regenerabile,
mentenanþã predictivã, realitate virtualã,
monitorizare vehicule, roboþi colaborativi
etc.), biomedical, bioinginerie ºi biotehno-
logii, jurnalism (tur virtual UCV), sociolo-
gie (sondaje de opinie ºi analize sociologi-
ce), economie (studiu de fezabilitate) ºi al-
tele”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al Universitãþii din Craiova.

Parcurs caracterizat
de performanþe deosebite

Evenimentul le va oferi internilor posi-
bilitatea sã-ºi prezinte rezultatele obþinute
prin intermediul unui poster reprezentativ
realizat de fiecare dintre ei. În plus, inter-
nii, al cãror parcurs a fost caracterizat de
performanþe deosebite, vor avea onoarea
sã-ºi susþinã rezultatele printr-o prezenta-
re oralã în faþa Consiliului de Administra-
þie al Universitãþii din Craiova, a agenþilor
economici parteneri în acest proiect, dar
ºi a celor interesaþi sã se implice pe viitor

ºi, nu în ultimul rând, a profesorilor ºi a
studenþilor UCV, în prima secþiune a eve-
nimentului.

„Un rãspuns la nevoile studenþilor de a
gusta realitãþile mediului socio-economic”

Studenþii au dobândit calitatea de interni
în cadrul INCESA în urma unui proces de
recrutare, constând în depunerea CV-ului,
interviu ºi selectarea acelora care au do-
vedit cel mai mare interes pentru a aplica
pentru un astfel de stagiu. Odatã admiºi,
internilor li s-a oferit o bursã de internship
ºi apoi au fost repartizaþi sã lucreze, sub
coordonarea unuia sau a multor profesori,
pe anumite teme, în funcþie de domeniul
de pregãtire profesionalã al fiecãruia. Re-
zultatele obþinute au perspective de a fi va-

lorificate în cadrul UCV sau la agenþi eco-
nomici. Iniþiatorul programului, prof. univ.
dr. ing. Leonardo-Geo Mãnescu, direc-
torul general al INCESA, ne-a declarat: „În-
cepând cu anul 2016, Universitatea din Cra-
iova, prin INCESA, a început un demers
unic în rândul universitãþilor din România,
ºi anume organizarea unor stagii de inter-
nship adresate studenþilor. Aceºtia se pot
implica direct ºi activ în activitãþile afe-
rente proiectelor derulate la INCESA. Ide-
ea, pornitã ca rãspuns la nevoile studenþi-
lor de a  gusta realitãþile mediului socio-
economic, pe de o parte, ºi la dorinþa UCV,
împreunã cu agenþii economici de a investi
în formarea studenþilor, pe de alta parte”.

MARGA BULUGEAN

trul Naþional de Supraveghere ºi
Control al Bolilor Transmisibile,
96% au fost confirmate la persoa-
ne nevaccinate. 2.64% din cazuri
au fost înregistrate la persoane cã-
rora le-a fost administratã doar
prima dozã din vaccinul RRO (ru-
jeolã-rubeolã-oreion), în timp ce
numai 1% din cazuri au fost ra-
portate la persoane complet vac-
cinate (au primit ambele doze).

De altfel, 20% din totalul îm-
bolnãvirilor s-au petrecut la copii
sub 1 an, care sunt prea mici pen-
tru a fi vaccinaþi – administrarea
primei doze de vaccin RRO se face
începând cu vârsta de 1 an.

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este necesa-

rã o acoperire vaccinalã de 95%
pentru prima ºi a doua dozã de
vaccin RRO. Ca mãsurã de limita-
re a extinderii epidemiei de rujeo-
lã, la nivel naþional a fost organi-
zatã o campanie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi.
Însã, deocamdatã, rata de imuni-
zare rãmâne destul de redusã chiar
ºi în judeþele în care nu au lipsit
dozele de vaccin antirujeolic.

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin
trecerea prin infecþie, fie prin vac-
cinare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeo-
la poate evolua sever cu pneumo-
nie, encefalitã sau se poate supra-
infecta bacterian. În situaþii foar-
te rare, virusul nu este eliminat din
organism ºi peste ani produce
panencefalita sclerozantã subacu-
tã, boalã care, deºi este extrem de
rarã, este extrem de periculoasã,
ducând invariabil la deces.

Campania de vaccinare
continuã

Ca mãsurã de limitare a extin-
derii epidemiei de rujeolã, la nivel

naþional a fost organizatã o cam-
panie suplimentarã de vaccinare
cu RRO a copiilor nevaccinaþi ºi
incomplet vaccinaþi. Campania de
vaccinare continuã. Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii subliniazã im-
portanþa vaccinãrii, atât în scopul
imunizãrii fiecãrei persoane care
beneficiazã de vaccin, cât ºi în
scopul construirii unei bariere de
protecþie ºi pentru persoanele din
jurul celor vaccinate: copii mai
mici de vârstã care încã nu pot fi
vaccinaþi; colegi sau alþi copii care
sunt alergici la vaccin; bunici cu
sistemul imunitar slãbit.

De asemenea, specialiºtii atrag
atenþia asupra importanþei res-
pectãrii schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea

mai bunã protecþie posibilã îm-
potriva bolilor prevenibile prin
vaccinare. De exemplu, unele din-
tre aceste afecþiuni, aºa cum este
tusea convulsivã, sunt mai peri-
culoase dacã apar în primele luni
de viaþã, în timp ce altele, inclu-
siv rujeola, tetanosul ºi difteria
pot fi fatale la orice vârstã. Prin
urmare, în cazul în care vacci-
narea nu s-a fãcut la momentul
recomandat, Organizaþia Mondia-
lã a Sãnãtãþii evidenþiazã impor-
tanþa recuperãrii vaccinurilor ne-
efectuate, pentru a obþine pro-
tecþia împotriva unor boli trans-
misibile prevenibile prin vaccina-
re, care pot avea consecinþe gra-
ve ºi pot pune în pericol viaþa.

RADU ILICEANU

judeþul Bihor, 1 în judeþul Cluj, 1 în judeþul Cãlã-
raºi, 1 în judeþul Satu Mare, 1 în judeþul Vaslui, 1 în
judeþul Galaþi, 1 în judeþul Mureº ºi 1 în Bucureºti).
Îmbolnãviri s-au înregistrat în 41 de judeþe.
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Consiliul ºi Parlamentul Euro-
pean au decis sã proclame anul
2018 „Anul European al Patri-
moniului”, ca semn al importan-
þei acordate patrimoniului în con-
solidarea identitãþii europene. Pen-
tru celebrarea acestui eveniment,
cea de-a X-a ediþie a Concursului

Naþional Euroscola are ca temati-
cã generalã „Rolul patrimoniului
românesc în consolidarea identi-
tãþii europene”.

Un echipaj de 24 de elevi ai Co-
legiului Naþional Carol I, sub în-
drumarea  prof. Alina Ioanicescu
ºi prof. Petruþa Ungureanu, rãs-
punde acestei provocãri patrimo-
niale, prin înscrierea la ediþia 2017-
2018 a concursului Euroscola,
împãrtãºind convingerea cã patri-
moniul cultural este un reper fun-
damental al constituirii identitãþii
europene, contribuind nemijlocit la
afirmarea valorilor europene de di-
versitate , respect ºi promovare a
diferenþei, coeziune socialã ºi dia-
log  intercultural.  „Propunerea
noastrã vizeazã promovarea patri-
moniului funerar al oraºului Craio-
va (cimitirele Ungureni, Sineasca,
Cimitirul Catolic ºi Cimitirul Evre-
iesc). Titlul,  Patrimoniul funerar:
tradiþie, memorie, identitate, su-
gereazã direcþiile de studiu ale pro-
iectului: personalitãþi marcante la
nivel local, naþional ºi european,
înmormântate în cimitirele craio-
vene,  bogãþia spiritualã pe care ei
au lãsat-o moºtenire, cunoaºterea
unor poveºti de demult, valoarea
culturalã a arhitecturii unor mor-

Întreaga desfãºurare a proiectului, momentele sale importante, re-
zultatele obþinute vor fi promovate ºi popularizate în presa scrisã ºi la
televiziune, precum ºi pe pagina facebook a proiectului (https://
www.facebook.com/euroscolacnccraiova/) ce poate fi consultatã ca
o agendã a proiectului, permanent actualizatã.

Colegiul Naþional „Carol I”Colegiul Naþional „Carol I”Colegiul Naþional „Carol I”Colegiul Naþional „Carol I”Colegiul Naþional „Carol I”
participã la concursul Euroscolaparticipã la concursul Euroscolaparticipã la concursul Euroscolaparticipã la concursul Euroscolaparticipã la concursul Euroscola

Colegiul Naþional „Carol I” din Craio-
va se implicã în ediþia a X-a a concursului
naþional Euroscola cu un proiect prin care
îºi propune promovarea ºi valorizarea pa-
trimoniului funerar al oraºului Craiova,
privit ca punte de legãturã între trecut,

prezent ºi viitor, ca spaþiu al unor multi-
ple semnificaþii istorice, artistice, peisa-
gistice, tradiþii socio-culturale, ca element
cultural fundamental pentru construirea
identitãþii europene ºi a sentimentului de
cetãþenie europeanã.

minte ºi statui, diversitatea tradiþii-
lor socio-culturale ºi a simbolisti-
cii funerare, importanþa unor me-
serii specifice legate de patrimo-
niul funerar, protejarea ºi sporirea
biodiversitãþii existente în aceste
spaþii – muzee în aer liber” a pre-
cizat prof. Alina Ioanicescu.

Arhitectura unora dintre
monumentele funerare

realizate de sculptori ºi pictori
celebri ai vremii

Tema proiectului, patrimoniul
funerar, este ineditã ºi actualã în
contextul preocupãrilor culturale
europene ºi mai degrabã necunos-
cutã sau ignoratã pe plan local.
Echipa de liceeni a plecat de la pre-
misa cã, la nivel european, existã
de ceva timp ºi capãtã tot mai
multã consistenþã un curent foarte
semnificativ de valorizare, prote-
jare ºi redimensionare a cimitirelor
ca tezaure de spiritualitate, plasate
sub semnul misterului ºi al sacru-
lui, adevãrate „grãdini ale suflete-
lor”. La acest curent au aderat nu-
meroase astfel de spaþii venerabile
ale Europei. (Re)descoperind în
cimitirele craiovene numeroase
personalitãþi culturale, politice, mi-
litare, înmormântate în aceste
sanctuare ale istoriei ( C.S. Nico-
lãescu-Plopºor, Eugeniu Carada,
Ion D. Sîrbu, Gheorghe Chiþu, Jean
Mihail, Traian Demetrescu, Elena
Farago, Gogu Vârvoreanu ºi mulþi
alþii), elevii Colegiului Carol I vor
face o pledoarie pentru cunoaºte-

rea ºi asumarea istoriei ºi a culturii
regionale ºi naþionale datoritã cã-
rora avem legitimitate europeanã.
Admirând arhitectura unora dintre
monumentele funerare realizate de
sculptori ºi pictori celebri ai vre-
mii, vor extinde cercetarea spre
zona artisticã. Punându-ºi întrebãri
legate de simbolistica acestor mo-
numente, vor împãrtãºi informaþii
legate de fundamentul religios al
culturii europene, iar observaþiile
legate de evoluþia tradiþiilor din ca-
drul diferitelor religii vor întãri sen-
timentul de evoluþie, continuitate,
alteritate ºi permanenþã.

O comoarã a celor vii
dãruitã de cei trecuþi în nefiinþã

Iatã cum argumenteazã alege-
rea acestei tematici elevul Andrei
Bãrdinici, clasa a XI-a D,  mem-
bru al echipei de proiect : „De cele
mai multe ori, când spunem cimi-
tir ne vin în minte momente triste
ale vieþii, clipele tragice în care ne
despãrþim definitiv de  fiinþe dragi.
Însã, din punctul meu de vedere,
acest loc este unul al istoriei, al
poveºtilor de viaþã unice, al des-
coperirilor, chiar un loc de medi-
taþie. Cimitirul trebuie privit ca
poartã dintre douã lumi, cea a ce-
lor vii ºi cea a celor ce au plecat
dintre noi, nu ca o prãpastie a se-
parãrii, sau un moment ireversibil
de adio. Sã ne gândim la numeroa-
sele cimitire ce au o reputaþie in-
ternaþionalã, datoritã personalitãþi-
lor foarte importante care se odih-
nesc acolo, datoritã monumente-
lor pe care le gãzduiesc sau dato-

ritã tradiþiilor pe care le aduc la via-
þã. Acestea reprezintã locuri de
patrimoniu, o comoarã a celor vii
dãruitã de cãtre cei trecuþi in ne-
fiinþã, un lãcaº al istoriei în care
putem gãsi poveºti unice ce au
schimbat cursul evoluþiei umane.
Aºadar, este important sã privim
din alt unghi, sã încercam sã tre-
cem dincolo de acele monumente
reci de piatrã ºi sã vedem cu ade-
vãrat omul ºi povestea din spatele
acelei statui, deoarece cimitirul nu
reprezintã sfârºitul, ci începutul
istoriei pe care noi trebuie sã o
transmitem generaþiilor viitoare,
istorie cu care ne mândrim! Cu fie-
care om care trece aceastã grani-
þã, apare o paginã în marea carte a
istoriei oraºului pe care îl reprezin-
tã. Eu vad cimitirul unui oraº prin
ochii unui copil ce urcã prin podul
bunicilor ºi descoperã câte o bu-
cãþicã din istoria  familiei”.

„Consider cã acest proiect
va avea un impact semnificativ

la nivelul comunitãþii”
Anca Necula, elevã în clasa a

XI-a C, completeazã mãrturiile
de  început de drum: „Consider
cã acest proiect va avea un im-
pact semnificativ la nivelul comu-
nitãþii, în plan naþional ºi interna-
þional. Patrimoniul funerar al Cra-
iovei meritã sa fie redescoperit ºi
pus în lumina unor valori univer-
sale. Îmi dã bucurie faptul cã am
oportunitatea de a face parte
dintr-o echipã dinamicã, aflatã
sub îndrumarea a douã cadre di-
dactice alãturi de care ne simþim
liberi, creativi, valoroºi. Cred cã
astfel de concursuri nu au în pri-
mul rând rolul de a ne dezvolta
spiritul de competiþie, ci de a cul-
tiva în noi respectul faþã de moº-
tenirea spiritualã localã, naþiona-
lã, europeanã”.

Vizite ghidate în principalele
cimitire craiovene

Cei 24 de elevi de la Colegiul
Naþional „Carol I”, beneficiind de
sprijinul profesorilor coordona-
tori, al conducerii ºcolii ºi al altor
cadre didactice dispuse sã inter-
vinã, punctual, în sprijinul deru-
lãrii acestui proiect, vor desfãºu-
ra activitãþi diverse de cercetare
documentarã, vizite ºi interviuri,
momente artistice, realizarea de
desene, fotografii, sculpturi, cli-
puri ºi animaþii, produse finale ce
vor fi expuse în cadrul unei ex-
poziþii ºi conferinþe de populari-
zare a proiectului. „Realizarea unei
vizite ghidate în principalele cimi-
tire craiovene ºi propunerea inte-
grãrii acestei vizite în circuitul tu-
ristic al oraºului Craiova reprezintã
contribuþia ambiþioasã a participã-
rii noastre la concursul naþional
Euroscola, ediþia 2017-2018”, a
subliniat prof. Petruþa Ungurea-
nu. Pentru un impact cât mai mare
în cadrul comunitãþii locale, în ca-
drul proiectului sunt realizate
acorduri de parteneriat cu institu-
þii precum: Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Mu-
zeul Olteniei din Craiova – Secþia
de Istorie ºi Arheologie, Televiziu-
nea Românã TVR Craiova, Direc-
þia Judeþeanã de Culturã, Dolj, li-
cee ºi universitãþi craiovene.
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Ieri a avut loc proba scrisã a Examenu-
lui naþional pentru ocuparea posturilor de
director, respectiv director adjunct în uni-
tãþile de învãþãmânt preuniversitar, rãma-
se neocupate dupã sesiunea din toamna
trecutã. În joc sunt 44 de posturi de ma-
nager ºi 11 de „locþiitor”.

În Dolj, au fost validate 147 de dosare,
foarte mulþi dintre pretendenþi optând pen-
tru ocuparea unor funcþii de conducere la
diverse instituþii de învãþãmânt. Cea mai
mare concurenþã, peste 100 de solicitãri,
a fost la „director”.

Examenul de ieri, desfãºurat pe parcur-
sul a 90 de minute, a avut loc în condiþii
normale, fãrã niciun fel de incident, fiind
înregistrat un singur absent. Subiectele,
dupã cum spun candidaþii, au fost de nivel

Proba scrisã la examenul directorilor
a respectat metodologia

mediu ºi au respectat normele, fãrã a se
abate de la curricula.

„Au fost subiecte care au respectat ceea
ce se spune în metodologie, fiind axate atât
pe legislaþie, cât ºi pe management. Totul a
fost cuprins în bibliografie, iar organizarea
a fost foarte bunã. Aºteptãm celelalte pro-
be”, a precizat prof.  Luminiþa Lazãr .

La rândul sãu, o altã candidatã, prof. Bea-
trice Sorescu, a mers pe aceeaºi linie: „Emo-
þiile au fost inerente, dar am trecut peste ele.
Subiectele au fost cele care erau cuprinse ºi
în metodologie, iar întreg examenul s-a des-
fãºurat în condiþii cât se poate de bune”.

În perioada 19 – 31 iulie se vor desfãºura
probele de „susþinere a CV-ului” ºi de „in-
terviu”, iar în luna august vor fi fãcute cu-
noscute rezultatele finale.

Începe perioada de înscriere la învãþã-
mântul seral sau cu frecvenþã redusã, iar
candidaþii trebuie sã depunã un dosar în
care este obligatorie cuprinderea mai mul-
tor documente: cererea de înscriere; un
act de identitate; adeverinþa cu notele ºi
media generalã obþinute la Evaluarea Na-
þionalã/tezele cu subiect unic din clasa a
VIII-a/testele naþionale/examenul de ca-
pacitate, dupã caz; foaia matricolã pen-
tru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul
mediei generale); adeverinþã medicalã.

Conform planului de ºcolarizare, sunt
308 locuri pentru formele de învãþãmânt
amintite, defalcate în modul urmãtor: Li-
ceul „Matei Basarab” din Craiova, filiera
teoreticã, cursuri cu frecvenþã redusã –
56 de locuri, la filologie; Liceul Tehnolo-
gic Transporturi Cãi Ferate Craiova – 56
de poziþii (câte 28 la „tehnician electro-

Peste 300 de locuri la „seral” ºi „frecvenþãPeste 300 de locuri la „seral” ºi „frecvenþãPeste 300 de locuri la „seral” ºi „frecvenþãPeste 300 de locuri la „seral” ºi „frecvenþãPeste 300 de locuri la „seral” ºi „frecvenþã
redusã” aºteaptã sã fie ocupateredusã” aºteaptã sã fie ocupateredusã” aºteaptã sã fie ocupateredusã” aºteaptã sã fie ocupateredusã” aºteaptã sã fie ocupate

 În perioada 18 – 19 iulie, între orele 9.00 – 16.00, vor putea fi
depuse, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cererile
privind admiterea în învãþãmântul liceal seral ºi cu frecvenþã

redusã, clasa a IX-a, în anul ºcolar 2017-2018, pentru candidaþii
din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani, pânã la data

începerii cursurilor anului ºcolar urmãtor. Oferta este de peste
300 de locuri destinate pentru aceastã formã de educaþie.

mecanic” ºi „tehnician în instalaþii elec-
trice”, ambele la „seral”); Liceul Tehno-
logic de Transporturi Auto din Craiova
(cu câte 28 de „serale” la „tehnician trans-
porturi”, respectiv „tehnician electrician
electronist auto”); Colegiul Tehnic de Arte
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” din Cra-
iova (28 de locuri pentru „tehnician în ac-
tivitãþi de poºtã” – „seral”); Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã din Craiova
(28 la „tehnician electromecanic” – „se-
ral”); Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova (28 la „tehnician în instalaþii
electrice” – „seral”); Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea („tehnician
mecanic pentru întreþinere ºi reparaþii”
– 28, la „seral”); Colegiul Tehnic Ener-
getic din Craiova (la „seral” cu 28 de
poziþii rezervate pentru „tehnician în in-
stalaþii electrice”).

Oferte ºi optimism
Oferta este generoasã, dar sunt aºtep-

tate ºi solicitãrile. Din ceea ce se aratã
pânã în prezent, luând în calcul ºi anul
precedent, estimãrile sunt optimiste, iar
unii dintre cei direct interesaþi ne-au vor-
bit despre acest lucru. „Am alocat douã
clase la „filologie” ºi suntem singurii care
avem aceastã formã de învãþãmânt, cea
cu frecvenþã redusã. Cursurile se vor
desfãºura sâmbãta ºi duminica ºi vor
exista perioade de evaluare la sfârºitul
fiecãrui semestru, iar perioada de ºcola-
rizare este de trei ani” – prof.  Matilda
Blagu, director al Liceului „Matei Basa-
rab” din Craiova.

 „Cred cã suntem singurii din judeþ,
dacã nu ºi printre puþinii din þarã, care
mai ºcolarizãm pe aceastã specialita-
te. Am avut clasã ºi anul trecut ºi se
pare cã rezultatele sunt bune” – prof.
Laurenþiu Puicin, director al Colegiu-
lui Tehnic de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi” din Craiova. „Am avut lo-
curi ºi anul trecut, s-au ocupat ºi asta
sperãm ºi acum. Sunt cursuri care se
desfãºoarã conform profilului ºcolii ºi

adresate fiecãrui tânãr. Cred cã ºi în
anul ºcolar urmãtor vom completa lo-
curile” – prof.  Ion Bistriceanu,di-
rector Colegiul Tehnic Energetic din
Craiova.

Douã etape
pentru repartizare

Repartizarea candidaþilor va avea loc
în douã etape. În prima, vor fi distri-
buiþi, în ordinea descrescãtoare a me-
diilor de admitere ºi a opþiunilor, candi-
daþii care au susþinut evaluarea naþio-
nalã/tezele cusubiect unic din clasa a
VIII-a/testele naþionale/examenul de
capacitate. În cea de-a doua, pe locuri-
le rãmase libere, în ordinea descrescã-
toare a mediilor de absolvire a claselor
a V-a – a VIII-a, candidaþii, care nu au
participat la evaluarea naþionalã/testele
cu subiect unic din clasa a VIII-a/tes-
tele naþionale/examenul de capacitate,
vor fi cei care vor ocupa poziþiile rã-
mase libere. ªedinþa publicã de reparti-
zare se va desfãºura la sediul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, pe 21 iu-
lie, la ora 9.00, în „Amfiteatru”.
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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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AIESEC Craiova va organiza sâmbãtã, 22
iulie, evenimentul multicultural Global Villa-
ge, la care vor fi prezenþi cei 96 de voluntari
internaþionali. Craiovenii sunt aºteptaþi, înce-
pând cu ora 17.00, pe esplanada Centrului
Comercial Mercur pentru a-i cunoaºte pe ti-
nerii veniþi din þãri precum Hong Kong, Pakis-
tan, Egipt, China, Taiwan, Portugalia, Spania,
Turcia, Tunisia, Algeria, Azerbaidjan, Scoþia,
Grecia, Tailanda, Suedia.
Global Village este un eve-
niment multicultural care
aduce împreunã oameni din
diferite þãri ºi culturi pentru
a sãrbãtori diversitatea noas-
trã ca cetãþeni ai lumii.

„Suntem foarte încântaþi
sã vedem faptul cã 96 de ti-
neri din întreaga lume au ales
proiectele AIESEC  Craiova.
Acesta este cel mai mare

Global Village, cel mai mare eveniment marca AIESEC Craiova
Global Village creat de organizaþia noastrã ºi
sperãm ca participanþii sã fie într-un numãr
cât mai mare. Prin intermediul acestui eveni-
ment dorim sã aducem mai aproape de craio-
veni multiculturalitatea, aceºtia având ocazia
sã întâlneascã tineri din diferite þãri ale lumi, sã
descopere tradiþii, obiceiuri ºi alte culturi”, a
precizat Cristina Gutue, vicepreºedinte proiecte
sociale locale.

Reprezentanþii AIESEC Craiova spun cã
membrii organizaþiei vor fi prezenþi pentru a
facilita comunicarea, însã cei pasionaþi de limbi
strãine pot conversa cu tinerii nativi. „Global
Village este locul ideal pentru a fi curios, a
pune întrebãri ºi îþi oferã posibilitatea de a
afla numeroase informaþii despre alte þãri sau
continente. Voluntarii internaþionali sunt per-
soane energice, pline de viaþã ºi deschise, aºa

cã nu ezitaþi sã le adresaþi în-
trebãrile voastre despre cultu-
ra ºi obiceiurile þãrii lor”, men-
þioneazã AIESEC într-un comu-
nicat de presã. Pe lângã opor-
tunitatea de a cunoaºte ºi ex-
plora culturi diferite, studenþii
craioveni vor avea ºi ºansa de a
afla cum pot pleca într-un sta-
giu de voluntariat sau într-un
stagiu profesional, la standurile
din cadrul Global Village.
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Piaþa „Fraþii Buzeºti” din
Centrul Vechi al Craiovei va fi
vineri, 21 iulie, începând cu
ora 19.00, scenã pentru ediþia
a VI-a a Festivalului de datini

Festivalul de datini ºi obiceiuri „Tradiþiile
verii” – vineri, în centrul Craiovei

Academia Româno-Americanã
de ªtiinþe ºi Arte / ARA (American
Romanian Academy of Arts and
Science, ARA), din S.U.A., conti-
nuã sã uneascã în rândurile sale pe
cei mai onorabili oameni de ºtiinþã
ºi de culturã din întreaga lume.
Printre membri s-au aflat profeso-
rul ºi filozoful Mircea Eliade, scri-
itorul ºi dramaturgul Eugen Iones-
cu, profesorul George Emil Pala-
de – cu Premiul Nobel în fiziolo-
gie ºi medicinã în anul 1999 º.a.
Între membrii de onoare, de ase-
menea, sunt prezenþi savanþi cu
renume: academicianul Eugen Si-
mion – România, regretatul acad.
Augustin Buzura, ambasadorul

Craiova gãzduieºte a 41-a reuniune internaþionalãCraiova gãzduieºte a 41-a reuniune internaþionalãCraiova gãzduieºte a 41-a reuniune internaþionalãCraiova gãzduieºte a 41-a reuniune internaþionalãCraiova gãzduieºte a 41-a reuniune internaþionalã
a Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Artea Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Artea Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Artea Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Artea Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Arte
În perioada 19-22 iulie 2017, la Universita-

tea din Craiova se va desfãºura al 41-lea con-
gres anual al Academiei Româno-Americane
de ªtiinþe ºi Arte, din S.U.A. – cel mai impor-
tant centru academic al oamenilor de ºtiinþã
din diaspora românã, prezidat de prof. univ.
dr. Ruxandra Vidu. Reuniunea are tema
„ªtiinþa ºi arta în epoca modernã” ºi oferã

posibilitatea tinerilor din þarã ºi strãinãtate sã
susþinã lucrãri ºtiinþifice în cadrul mai multor
secþiuni. Cu prilejul acestui eveniment inter-
naþional, la Muzeul de Artã din Craiova va
avea loc joi, 20 iulie, începând cu ora 16.00,
un recital extraordinar susþinut de doi tineri
muzicieni: soprana Renata Vari, de la Opera
Românã Craiova, ºi pianistul Botond Szocs.

John R. Davis (S.U.A.) ºi multe
alte personalitãþi marcante din do-
meniul ºtiinþei. ARA colaboreazã
activ cu Academia Românã,
Academia de ªtiinþe Medicale din
România, Academia de ªtiinþe a
Moldovei, Institutul Cultural Ro-
mân etc.

Promovând la nivel internaþio-
nal realizãrile oamenilor de ºtiinþã
din diaspora românã ºi nu numai,
ARA îºi aduce contribuþia la sti-
mularea cercetãrii ºtiinþifice din di-
verse domenii de activitate. Pen-
tru a-i motiva ºi mai mult pe oa-
menii de ºtiinþã ºi culturã, în fie-
care an are loc Congresul ARA –
reuniune ºtiinþificã de nivel inter-

naþional la care invitaþii îºi prezintã
contribuþiile ºi realizãrile ºtiinþifice
în cadrul secþiunilor ºtiinþe exac-
te, ºtiinþe ale naturii, ºtiinþe socia-
le, ºtiinþe aplicate, artã ºi design,

limbã ºi literaturã, esteticã, teolo-
gie ºi studii religioase, filosofie, is-
toria ºtiinþei, ºtiinþe interdisciplina-
re, design etc.

În acest an, Congresul ARA,
ajuns la ediþia a 41-a, va fi gãz-
duit de Universitatea din Craio-
va, în perioada 19-22 iulie, pre-
ºedinte organizatoric fiind prof.
univ. dr. Ruxandra Botez. În anul
2015, Congresul ARA (ediþia a
39-a) a avut loc la Institutul Na-
þional de Fizicã Nuclearã din
Frascati-Roma (Italia), iar în

2016 – la Montreal (Canada).
La evenimentul de la Craiova

va participa ºi prof. univ. dr. Ru-
xandra Vidu, preºedinte ARA, om
de ºtiinþã în domeniul nanomate-
rialelor ºi nanotehnologiilor, cu
numeroase invenþii brevetate în
S.U.A., decoratã cu importante
premii ºi distincþii mondiale, pro-
fesor la renumita Universitate din
California Davis – instituþie de în-
vãþãmânt superior aflatã în topul
celor mai bune 50 de universitãþi
din lume.

ºi obiceiuri „Tradiþiile verii”.
Obiceiuri legate de Sânziene
(sau Drãgaica), Paparude,
Sfântul Ilie, Cununa seceriºu-
lui, colivã, colac ºi prima pâine

din noua recoltã de grâu vor fi
prezentate de ºase ansambluri
folclorice din Dolj ºi alte zone
etnografice ale þãrii – Gorj,
Mehedinþi, Teleorman ºi Sibiu.

Vor participa Ansamblul
Folcloric „Cununa” din Agnita
(Sibiu), Ansamblul Folcloric
„Roua” din Cloºani-Padeº
(Gorj), Ansamblul Folcloric
„Liliacul” din Baia de Aramã
(Mehedinþi), Ansamblul
Folcloric al ªcolii Gimnaziale
din Izvoarele (Teleorman),
Ansamblul Folcloric „Alune-
lul” din Pieleºti ºi Ansamblul
Folcloric „Hora Desnãþuiului”
din Bârca (Dolj).

Festivalul de datini ºi obiceiuri
„Tradiþiile verii” este organizat,
ca în fiecare an, de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj, cu sprijinul Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

Soprana Renata Vari. Debutând încã din timpul studenþiei, cariera
sa a luat avânt în 2011, imediat dupã încheierea studiilor în cadrul Fa-
cultãþii de Muzicã din Braºov, odatã cu un concert special susþinut în
Como. A urmat un prim turneu de operã desfãºurat pe importante sce-
ne lirice din Italia, în urmãtorii ani revenind aici, dar ºi pe alte scene
europene, în turnee artistice precum ºi în cadrul unor colaborãri inter-
naþionale, printre care cu Theater Magdeburg ºi Compania de Operã ºi
Balet din Belgrad. Este laureatã a ediþiei inaugurale a Concursului Inter-
naþional de Canto „Elena Teodorini” în 2013, devenind solistã a Operei
craiovene în acelaºi an.

Pianistul Botond Szocs. Este originar din Sfântu Gheorghe, cân-
tã la pian de la 7 ani ºi este student  la Facultatea de Muzicã a Univer-
sitãþii „Transilvania” din Braºov, în clasa profesoarei Stela Drãgulin –
decan al facultãþii ºi unul dintre marii profesori de pian ai Europei,
dupã cum a caracterizat-o dirijorul rus Misha Katz. Botond studiazã
cu ea din 2011 ºi, ca unui romantic, îi plac cel mai mult Chopin, Liszt
ºi Mozart. Are peste zece premii I la concursuri naþionale ºi internaþi-
onale, printre care Premiul I ºi Trofeul Concursului Naþional „Victor
Giuleanu” (ediþia a III-a, 2012) ºi Premiul „Remember Enescu”, a
cântat la Gala Principesa Margareta, a avut o mulþime de recitaluri în
þarã, inclusiv la Ateneul Român din Bucureºti ºi altele la Braºov, Deva,
Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia. În 2012 a fost selectat pentru a primi o
bursã a UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreþi din România). 
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Negociatori din partea Marii Bri-
tanii ºi a Uniunii Europene s-au în-
tâlnit, ieri, la Bruxelles, pentru o
nouã rundã de discuþii privind Bre-
xit, iar ambele pãrþi s-au angajat sã
abordeze în profunzime subiectele
esenþiale. “Am avut un început bun
luna trecutã, dar acum vrem sã pã-
trundem în substanþa acestui sub-
iect. Pentru noi, acum este extrem
de important sã obþinem un progres.
Este timpul sã trecem la lucru ºi sã
avem negocieri de succes”, a decla-
rat David Davis, ministrul britanic
pentru Brexit. Davis a fost întâmpi-
nat la sediul Comisiei Europene din
Bruxelles de cãtre negociatorul UE
pentru Brexit, Michel Barnier.
“Acum vom ajunge în profunzimea
subiectului, la esenþa acestuia. Trebuie sã exa-
minãm ºi sã comparãm cele douã poziþii pen-
tru a obþine un progres”, a spus Barnier. Ne-
gociatorul UE pentru Brexit a precizat cã va
oferi detalii suplimentare despre negocieri abia
în cursul zilei de joi. Liderii UE vor sã reducã
la minimum problemele economice ºi sociale
produse de Brexit, având în vedere cã Marea

Aproximativ 37.000
de persoane au fost evacuate
din cauza incendiilor
de vegetaþie din Canada

Autoritãþile au dispus
evacuare a aproximativ
37.000 de persoane din cauza
incendiilor de vegetaþie care
afecteazã zone întinse din
regiunea Columbia Britanicã,
în nord-vestul Canadei. Mii de
locuitori ai localitãþii Williams
Lake au fost nevoiþi sã
pãrãseascã oraºul, fiind
evacuaþi spre Kamloops, care
gãzduieºte deja un numãr
mare de persoane evacuate
din cauza incendiilor de
vegetaþie. Todd Stone, minis-
trul canadian al Transporturi-
lor, a avertizat cã situaþia de
urgenþã cauzatã de incendii ar
putea dura “mai multe
sãptãmâni”. Dupã o perioadã
lungã de secetã, sãptãmâna
trecutã au izbucnit incendii de
vegetaþie care s-au rãspândit
cu repeziciune din cauza
rafalelor puternice de vânt,
astfel cã mai multe localitãþi
din nord-vestul Canadei au
fost evacuate.

Accident grav într-un parc
de distracþii din Spania. Douã
trenuri de tip montagne
russe au intrat în coliziune

Cel puþin 33 de persoane
au fost rãnite dupã ce douã
trenuri de tip montagne russe
au intrat în coliziune într-un
parc de distracþii din Madrid.
Printre victime se numãrã ºi
minori, 27 de persoane fiind
transportate la spital pentru a
primi îngrijirile necesare.
Incidentul a avut loc într-
unul din cele mai vechi
parcuri de distracþie spaniole.
Parcul de distracþii din
Madrid s-a deschis în 1969 ºi
se întinde pe suprafaþa de 20
de hectare.

Norvegia, primul deficit
comercial din ultimii 20 de ani

Norvegia a înregistrat,
pentru prima datã din 1998,
un deficit comercial pe luna
iunie sub efectul unei creºteri
a importurilor. Deficitul s-a
ridicat la 756 milioane de
coroane (80,4 milioane de
euro) luna trecutã comparativ
cu un excedent de aproape 6,6
miliarde de coroane cu un an
în urmã. Norvegia, principal
exportator de hidrocarburi din
Europa de Vest, nu a mai
afiºat un deficit comercial din
decembrie 1998, noteazã
institutul de statisticã al þãrii.
Aceastã evoluþie se explicã prin
creºterea cu 24,6% a importu-
rilor, mult mai rapidã decât
cea de 9,8% a exporturilor. Pe
ansamblul primului semestru,
balanþa comercialã a þãrii
rãmâne excedentarã, la 92,6
miliarde de coroane, cu 41,2%
mai mult decât în perioada
similarã a anului trecut.

Un oficial de rang înalt din ca-
drul forþelor kurde de securitate
a declarat cã este aproape sigur
cã Abu Bakr al-Baghdadi, liderul
reþelei teroriste Stat Islamic, este
încã în viaþã, în pofida informa-
þiilor care indicã moartea acestu-
ia. “Baghdadi este în mod sigur
în viaþã. Nu este mort. Avem in-
formaþii cã este în viaþã. Credem
în proporþie de 99% cã este în
viaþã”, a declarat Lahur Talabany
într-un interviu pentru Reuters.
Oficialul kurd a precizat cã lide-
rul SI s-ar ascunde în regiunea de
la sud de oraºul sirian Raqqa. “Nu
uitaþi cã rãdãcinile lui se întind
pânã în vremurile prezenþei al-
Qaida în Irak. Se ascundea de
serviciile de securitate. ªtie ce
face”, a adãugat Talabany. În po-
fida pierderilor teritoriale impor-
tante suferite de organizaþia tero-

Angela Merkel a declarat cã intenþio-
neazã sã continue în funcþia de cancelar
al Germaniei pentru cel puþin încã patru
ani, în contextul în care candideazã pen-
tru aceastã funcþie la alegerile legislative
din 24 septembrie. “Nimeni nu poate ºtii
ce îi rezervã viaþa, dar cu certitudine in-
tenþionez sã continui pentru patru ani”,
a declarat Merkel într-un interviu pentru
postul ARD, în cadrul cãruia a vorbit de-
spre o serie de chestiuni, inclusiv criza
refugiaþilor ºi relaþiile cu Turcia ºi NATO.
În pofida fricþiunilor cu aliaþii, Merkel s-
a declarat clar împotriva impunerii unei
limite în ceea ce priveºte numãrul refu-
giaþilor care pot fi primiþi în Germania,
adãugând numãrul acestor poate fi re-
dus prin aplicarea unor reglementãri ºi

Oficialii Marii Britanii ºi cei ai UEOficialii Marii Britanii ºi cei ai UEOficialii Marii Britanii ºi cei ai UEOficialii Marii Britanii ºi cei ai UEOficialii Marii Britanii ºi cei ai UE
au început negocierile pentru Brexitau început negocierile pentru Brexitau început negocierile pentru Brexitau început negocierile pentru Brexitau început negocierile pentru Brexit

Britanie, a doua cea mai mare economie, se
desprinde de Blocul comunitar dupã patru de-
cenii. Grupurile de lucru din partea Marii Bri-
tanii ºi a UE se vor concentra pe trei domenii
cheie: drepturile cetãþenilor, cererea UE ca
Marea Britanie sã plãteascã aproximativ 60 de
miliarde de euro pentru a acoperi angajamen-
tele bugetare în curs de desfãºurare, situaþia

mãrfurile britanice pe pieþele UE
dupã Brexit. David Davis a descris
oferta fãcutã de Marea Britanie luna
trecutã privind drepturile cetãþeni-
lor drept “corectã ºi serioasã”. Dar
Michel Barnier a respins-o, susþi-
nând cã nu îndeplineºte cerinþa UE
ca toþi cei trei milioane de cetãþeni
europeni din Marea Britanie sã-ºi
pãstreze drepturile existente ºi sã
poatã apela la instanþele UE pentru a
obþine aceste drepturi dupã Brexit.
Un al patrulea set de discuþii, care
vor fi conduse de cãtre adjuncþii lui
Davis ºi Barnier, Oliver Robbins ºi
Sabine Weyand, se vor concentra pe
rezolvarea problemelor privind Irlan-
da de Nord, odatã ce o nouã frontie-
rã terestrã va separa þara britanicã

de Irlanda, stat membru UE, la sud. Negocia-
torul-ºef din partea Parlamentului European
pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a amintit cã ne-
gocierile privind Brexit trebuie încheiate pânã
la 30 martie 2019, iar UE “nu va susþine extin-
derea acestui termen, pentru cã ar necesita or-
ganizarea de alegeri europene în Marea Britanie
în 2019, un fapt de neconceput”.

Angela Merkel afirmã cã intenþioneazã sã rãmânã
cancelar al Germaniei pentru încã cel puþin 4 ani

prin acþiuni care sã previnã situaþiile care
cauzeazã astfel de crize a refugiaþilor. În
ceea ce priveºte deteriorarea relaþiilor di-
plomatice cu Turcia condusã de preºe-
dintele Recep Tayyip Erdogan, Merkel a
afirmat cã NATO este un partener im-
portant în eforturile de soluþionare a ne-
înþelegerilor între Berlin ºi Ankara. Can-
celarul a mai precizat cã Berlinul va re-
fuza categoric sã negocieze cu Ankara
pe tema dreptului parlamentarilor ger-
mani de a vizita militarii germani staþio-
naþi la baze NATO din Turcia. Însã a in-
dicat cã interesul comun pentru conti-
nuarea luptei împotriva militanþilor Stat
Islamic sub egida NATO este motivul
pentru care discuþiile turco-germane ar
trebui sã continue.

Abu Bakr al-Baghdadi, liderul Stat Islamic, aproape cu certitudine
încã în viaþã, în ciuda informaþiilor care indicã moartea acestuia

ristã, militanþii Stat Islamic îºi
schimbã tacticile aºã cã ar putea
dura încã trei sau patru ani pânã
la eliminarea organizaþiei, a expli-
cat oficialul kurd. Talabany a aver-
tizat cã Stat Islamic se va trans-
forma într-o miºcare de insurgen-
þã ºi va fi un fel de al-Qaida pe
“steroizi”. La mijlocul lunii iunie,
Ministerul Apãrãrii de la Mosco-
va a comunicat cã, potrivit infor-
maþiilor preliminare, Abu Bakr al-
Baghdadi s-ar numãra printre
membrii reþelei teroriste care au
decedat în urma unui raid aerian
rus în Siria, care a avut loc la fi-
nalul lunii mai. Observatorul Siri-
an pentru Drepturile Omului
(OSDO) a transmis la începutul
lunii iulie cã este în posesia unor
informaþii care confirmã decesul
lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul
reþelei Stat Islamic. Decesul lui

Baghdadi a fost anunþat de mai
multe ori în ultimii ani, însã, de-a
lungul timpului, Observatorul Si-
rian pentru Drepturile Omului a
transmis informaþii în general cre-
dibile în legãturã cu evenimentele

din cursul conflictului civil din Si-
ria. Totuºi, canalele media ºi con-
turile de pe reþelele de socializare
afiliate oficial reþelei teroriste nu
au postat informaþii despre moar-
tea liderului Stat Islamic.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC JIUL SA CRAIOVA Sediu:

Craiova, Str. Calea Bucureºti nr. 1,
jud. Dolj J16/17/199l, CUI2308342.
CONVOCATOR. In baza Actului con-
stitutiv al SC JIUL SA Craiova ºi a
prevederilor Legiinr. 31 / republica-
tã, Preºedintele Consiliului de Ad-
ministraþie al SC JIUL SA, cu sediul
în Craiova, Str. Calea Bucureºti nr.
1, jud. Dolj, având numãr de ordine
In Registrul Comerþului Dolj J16/19/
1991 ºi având Cod Unic de Înregis-
trare 2308342, convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor  SC
JIUL SA Craiova, pentru data de
23.08.2017  ora10:00 la sediul societ-
åþii din Craiova, Str. Calea Bucureºti
nr.1, jud.  Dolj, adunare care va avea
urmãtoarea: ORDINE DEZI: 1. Pune-
rea în disctuþie privind desemnarea
comisiei  de cenzori. La Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor SC
JIUL SA Craiova vor putea partici-
pa ºi vor putea vota toþi acþionarii
înregistraþiì în Registrul  acþionari-
lor la sfârºitul zilei de10.08.2017 care
este consideratã data de referinþã,
conform dispoziþiilor art.123  alin.2
din Legea nr.31 /1990 rep. Acþionarii
vor participa la Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor SC JIUL SA
Craiova personal, prin reprezentan-
þii lor legali sau prin reprezentanþii
mandataþi prin procuri speciale, pro-
curi care vor fi depuse în original la
sediul societãþii comerciale pânã la
data de 15.08.2017. Modelul procu-
rilor se poate procura de la sediul
SC  JIUL  SA  Craiova începând cu
data de 20.07.2017. In vederea parti-
cipãrii la ºedinþã, acþionarii ºi repre-
zentanþii lor legali se vor legitima
cu carte de identitate, buletin de
identitate sau cu paºaport,  potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare. În si-
tuaþia în care la data de 23.08.2017,
nu se vor întruni condiþiile de vali-
dare pentru Adunarea Generalã Or-
dinarã a Acþionarilor SC JIUL SA din
cauza neîndeplinirii condiþiilor de
cvorum prevãzute  în  actul consti-

tutiv, se  convoacã Adunarea  Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor SC
JIUL SA Craiova pentru data de
24.08.2017, ora 10.00, la aceeaºi adre-
sã ºi cu aceeaºi ordine de zi, data
de referinta rãmânând aceeaºi. In-
formaþii despre documentele ºi ma-
terialele referitoare la  problemele
incluse pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Acþionarilor  SC
JIUL SA Craiova se pot obþine la se-
diul societãþii sau la telefon:
0351.100.200.Consiliul de Adminis-
traþie  al SC JIUL SA CRAIOVA Prin
Preºedinte BERCEANU MARINELA
MIHAELA.

ªcoala Gimnazialã “Ion Crean-
gã”, cu sediul în localitatea Craiova,
str. Brestei, nr. 234, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante de:
Îngrijitor, 1 post; Portar, 1 post; Me-
diator ºcolar, 1/2 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data
de 10.08.2017, ora 10.00, Proba inter-
viu  în data de 10.08.2017, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: studii minim 10
clase; vechime minim 3 ani, în do-
meniul postului. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Moni-
torul Oficial. Relaþii suplimentare la
sediul: ªcolii Gimnaziale “Ion Crean-
gã”, str.Brestei, nr.234, Craiova, per-
soanã de contact: Matei Florica, te-
lefon: 0251.421.660, fax: 0251.421.660,
E-mail: scoala_16cv@yahoo.com.

Casa Noastrã s.a., cu sediul în
Pieleºti, str. Calea Bucureºti, nr. 113,
judeþul Dolj J16/ 857/1995, CUI RO
7510066, declar pierdut certificatul
constatator pentru autorizarea func-
þionãrii la punctul de lucru din Plo-
ieºti, str. Ghe. Grigore Cantacuzino,
nr. 218, bl. 131, B2, sc. B, ap. 2, jude-
þul Prahova. Se declarã nul.

SPIRIDON Nicolae, titular al
proiectului „Construire atelier re-
paraþii mecanice ºi auto”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- Avizare fãrã acord de
mediu, pentru proiectul „Construi-
re atelier reparaþii mecanice ºi
auto”, propus a fi a în Craiova, str.
Carpenului, nr. 59. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str.Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-J între orele 08.00-
16.00 ºi Vineri între orele 08.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmdj.an-
pm.ro.  Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile.

CENTRUL Judeþean de Exce-
lenþã Dolj, cu sediul în Craiova,
str.Ion Maiorescu, nr.2, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractual vacante de
administrator financiar 1/2 normã,
studii superioare, grad  profesional
I, conform HG 286 /2011. Concursul
se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã- 9 august 2017, ora 10:00, Inter-
viu- 16 august  2017, ora 10:00. Pen-
tru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: studii superioare de
lungã duratã în domeniul economic;
vechime în muncã  ºi în contabili-
tate bugetarã minim 10 ani; dispo-
nibilitate de lucru sâmbãta; califi-
cativ foarte bine în ultimii 5 ani de
activitate în domeniul financiar con-
tabil. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs la
sediul instituþiei de luni pânã vi-
neri între orele 13:00-17:00 pânã la
data de 2 august 2017. Relaþii su-
plimentare sediul instituþiei sau
www.cjexdolj.ro. Persoanã de con-
tact: Dan Doina, tel.0756.803.880 sau
e-mail: contact@cjexdolj.ro.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comuna Urzicuþa cu sediul în Ur-

zicuþa, str. Calea Craiovei nr.40 anun-
þã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „SISTEM DE
CANALIZARE MENAJERÃ ÎN COMU-
NA URZICUÞA, JUDEÞUL DOLJ,,. In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1,ºi la sediul  Comu-
nei Urzicuþa, Urzicuþa, str. Calea Cra-
iovei nr.40,  în zilele de  luni – vineri
între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
cu sediul în Craiova, str. M. Kogalni-
ceanu, nr.14, anunþã cã în perioada
29.08.2017 (ora 10°°- proba scrisã) –
31.08.2017 (interviu), se va desfãºura
concursul pentru ocuparea funcþiei
publice vacante de referent superior
din cadrul Compartimentului Gestiu-
ne Bilete de Tratament. Condiþiile de
participare la concurs: 1. studii medii
liceale absolvite cu diplomã de baca-
laureat 2. vechime în specialitatea stu-
diilor necesare minim 9 ani; Termenul
de depunere al dosarelor – 02.08.2017.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
Serviciul Resurse Umane din cadrul
Casei Judeþene de Pensii Dolj la tele-
fon 0251.406732, int.120.

S.C. CASA NOASTRA S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Mo-
dificare faþade corp C11 copertinã
metalicã, realizare închideri perime-
trale, schimbare de destinaþie în co-
pertinã depozitare în spaþiu de pro-
ducþie“ propus a fi amplasat în jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei comuna Pieleºti. Dolj, în zi-
lele de L-V, între orele 9 -14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la se-
diul  APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
fax: 0251/419.035, e-mail: office@ap-
mdj.anpm.ro.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Staþiunea de Cercetare
Dezvoltare Agricolã

ªimnic- Craiova
cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul

Dolj, scoate la concurs
1 post ACS, Laborator
Ameliorare, Colectiv

ameliorare grâu.
Cererile de înscriere

se depun pânã la data
de 25.07.2017.

Concursul va consta în
proba scrisã ºi interviu
ºi va avea loc în data de
27.07.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/417.534.

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de: Administraþia Naþi-
onalã Apele Române Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj, adresã, str. Pelen-
dava, nr. 31, Craiova, Tel. 0251/587549,
fax. 0251/587572 ce intenþioneazã sã
realizeze investiþia “Construcþie Piaþã”,
în satul Terpeziþa, comuna Terpeziþa-
jud. Dolj. Ca rezultat al acestei mãsuri
se vor produce urmãtoarele:……-....
.Persoanele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare sau care intenþi-
oneazã sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa solici-
tantului la adresa menþionatã: Gruia
Virgil Daniel, Tel. 0764629995, dupã data
de 15.07.2017.

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de: Comuna Terpeziþa,
adresã str. Principalã, nr. 334, sat Ter-
peziþa, Tel. 0251/362009, fax 0251/362168
ce intenþioneazã sã solicite de la Ad-
ministraþia Naþionalã Apele Române
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Sis-
temul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
aviz de gospodãrire a apelor/aviz de
amplasament pentru desfãºurare aac-
tivitãþii de…-. Localizat în ..-.sau pen-
tru realizarea lucrãrilor  de “Construc-
þie Piaþã”amplasate în satulTerpeziþa,
comuna Terpeziþa, judeþulDolj. Aceas-
tã investiþie este  nouã. Ca rezultat al
procesului de producþie vor rezulta per-
manent urmãtoarele ape uzate: ....-....
ce se vor evacua în fosã septicã,dupã
ce au fost epurate prin decantare.
Aceastã solicitare de aviz este confor-
mã cu prevederile Legii apelor nr.  107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa menþionatã. Per-
soanele care doresc sã transmitã ob-
servaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului sau la adresa Gru-
ia Virgil Daniel, Tel. 0764629995, dupã
data de 15.07.2017.

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

Caut menajerã curãþenie în
apartament, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/226.367.

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

Confecþionez porþi metalice,
garduri metalice pe orice
parte, pe linie metalicã, la
preþuri minime. Relaþii la te-
lefon: 0764/683.122.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 came-
re Calea Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0726/431.379.

Vând apartament 4 came-
re, foarte spaþios, proaspãt
igienizat, cu vedere trilatera-
lã, 2 bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE
D+P-6 camere, 2 bãi, 2 ho-
luri, pivniþã, utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima casã.
Telefon: 0769/360.741.

Vând casã în Craiova, Mes-
teacãnului, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren 82 mp.
25.000 Euro. Telefon: 0734/
155.815.

Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
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Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxã

Pe 10 iulie 2017, încep înscrierile la Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova pentru anul universitar 2017/2018.

Facultatea dispune de un total de 170 de locuri, dintre care 69 la buget, 90 la taxã ºi un loc
pentru rromi. În perioada 10-21 iulie, cei care doresc sã urmeze 4 ani de studii superioare în
Teologie, pot alege una dintre cele trei specializãri disponibile: artã sacrã (cu 8 locuri la buget
ºi 22 la taxã), arte plastice-picturã ºi sculpturã (12 locuri pentru bugetari, 18 la taxã) ºi
teologie pastoralã (49 la buget, 50 la taxã ºi un loc pentru rromi).

Pr. lect. univ. dr. Ion Reºceanu ne-a vorbit despre oportunitãþile ºi condiþiile de studiu pe
care le au la dispoziþie studenþii: „Facultatea noastrã reprezintã instituþia ecleziasticã a zonei
– Mitropolia Olteniei – ºi obiectivele sale legate de învãþãmântul teologic: formarea viitorilor
preoþi, profesori de religie ºi a celor care vor fi angrenaþi în centre sociale, centre pentru
copii, pentru bãtrâni sau alte programe asemãnãtoare. Facultatea pune la dispoziþie un cen-
tru de restaurare, unde avem ateliere de lucru, laboratoare, spaþii expoziþionale. Dispunem
de tot ce au nevoie studenþii ca sã se formeze”.

Marian Iosu (student la Teologie în anul II) ne-a povestit ce înseamnã pentru el facultatea
ºi ce beneficii i-a adus pânã acum: „Facultatea de Teologie îþi oferã posibilitatea de a lucra
încã din anul I în calitate de cântãreþ bisericesc. Poþi face practicã în cadrul facultãþii în
fiecare sãptãmânã. Profesorii sunt alãturi de tine ºi te sfãtuiesc pãrinteºte. Teologia are
multe puncte forte. Spre exemplu, îþi dezvolþi urechea muzicalã ºi vocea, mergând la corul
facultãþii, unde sunt selectaþi cei mai buni. În urmã cu doi ani, când m-am înscris aici,
absolvisem deja un liceu teologic ºi aveam noþiunile de bazã. Una dintre experienþele cele mai
plãcute a fost aceea de a face parte din corul teologic al Craiovei. Studenþii pot deveni
membri ai corului printr-o selecþie care se face în primul an”.

Absolvenþii Facultãþii de Teologie pot deveni profesori de teologie sau de desen, preoþi,
diaconi, pictori de icoane sau de biserici, sculptori, restauratori de monumente religioase,
artiºti plastici, ghizi de artã, galeriºti sau consilieri artistici.

Toate detaliile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCra-
iova, ºi pe site-ul Facultãþii: http://teologie.central.ucv.ro/

MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul in Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spa-
þiului in suprafaþa de 11,94 mp situat in municipiul Calafat,  Piaþa
agroalimentara, jud. Dolj, identificat ca ,,spaþiul nr. 2” conform
HCL nr. 68/31.10.2016. în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro(echivalent lei)/

mp/luna
 perioada de închiriere - 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sa  facã dovada achitãrii

la zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 400 lei
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin  de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  in data de  31.07.2017, ora 1100,  iar
înscrierea se va face pânã la data de 31.07.2017, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel/fax: 0251/231424; 0251/232884.

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti 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 publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte
funciarã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând 10 ha pãdure – 100-
110 ani, comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Vând 9992 mp în apropie-
re Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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.
Telefon: 0251/548.870.

Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj.  Telefon: 0723/
693.646.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ
plata pe loc la parter . Tele-
fon: 0761/ 355.107.

CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi baie
la casã în Craiova plata pe
loc. Telefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii. Te-
lefon: 0748/145.050.

Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând ieftin dormitor (pat du-
blu) douã canapele, birou ºi
altele. Urgent. Telefon: 0741/
072.812.

Vând cutie metalicã pentru
armã de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine în-
treþinutã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator 12V nou,
pickup Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.

Vând frigider ZIL puþin folo-
sit, maºinã de spãlat Alba
Lux cu încãlzire apã, maºi-
nã de cusut Ileana. Telefon:
0351/464.563.

Vând TV Color Orion ieftin
ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.

Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.

Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.

Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, polizor
electric nou - 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.

Vând loc de veci – gropi fã-
cute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.

Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.

Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.

Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând maºinã cusut electri-
cã 200 lei, epilator HOME-
DICS ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.

Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.

Vând aparat foto video SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.

Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.

Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.

Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã la
casã noi. Telefon: 0767/
153.551.
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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, 18 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:

Admitere la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

FEFS îþi oferã posibilitatea sã devii profesor, antrenor, kinetoterapeut º.a. Admiterea la
cele douã specializãri Educaþie fizicã ºi sportivã (42 locuri buget, 108 locuri taxã) ºi
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (33 locuri buget, 117 locuri taxã), se face pe bazã
de concurs. La prima specializare, examenul practic constã într-o probã de gimnasticã una
de atletism ºi o disciplinã sportivã la alegere. Cea de-a doua specializare are în plus un
examen tip grilã la biologie.

Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport: sport de
performanþã, învãþãmânt, spitale, centre de recuperare, unitãþi cu caracter/departament
sportiv.

Toate informaþiile despre admitere la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport pot fi
accesate pe http://www.ucv.ro; facebook.com/ucvro;

youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar ºi pe site-ul Facultãþii: http://cis01.central-
.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/

MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul in Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spa-
þiului in suprafaþa de 28,06 mp situat in municipiul Calafat,  Piaþa
agroalimentara, jud. Dolj, identificat ca ,,spaþiul nr. 5” con-
form HCL nr. 68/31.10.2016. în urmãtoarele condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro(echivalent lei)/

mp/luna
 perioada de închiriere - 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii la licitaþie trebuie sa facã dovada achitãrii la

zi a taxelor si impozitelor la bugetul local
 taxa de participare la licitaþie 100 lei
 garanþia de participare la licitaþie 400 lei
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin  de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  in data de  31.07.2017, ora 1300,  iar
înscrierea se va face pânã la data de 31.07.2017, ora 1200.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat,
tel/fax: 0251/231424; 0251/232884.

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.

Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.

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

Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.

Sãpun de casã 5 lei/kg. cru-
ce albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei, tele-
vizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.

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

Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

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

DECESE
Familia Budicã – soþia
Lucia ºi copii Diana ºi
Liviu, cu durere, anun-
þã decesul celui care a
fost Marin Budicã, pro-
fesor, scriitor, membru

al U.S.R. Corpul neînsu-
fleþit va fi depus la Bi-
serica Sfântul Nicolae
(lângã fosta Bila), de
unde cortegiul va ple-
ca, miercuri 19 iulie
2017, ora 13:00, spre
Cimitirul Nord, unde va
avea loc înhumarea.

CONDOLEANÞE
Comunitatea Evreilor
Craiova aduce la cunoº-
tinþã prietenilor ºi tutu-
ror celor care l-au cunos-
cut pe Preºedintele Co-
munitãþii Evreilor din Ba-
cãu ing. BUTNARU IZU
care a încetat din viaþã
dupã un atac de cord.
Sincere condoleanþe fa-
miliei, colegilor de facul-
tate, prietenilr din Olte-
nia. Pentru relaþii la tele-
fon: 0744/ 280.957.

Editura Aius ºi Revista
Mozaicul anunþã, cu pro-
fund, regret încetarea din
viaþã a unuia dintre mem-
brii fondatori ºi colabora-
tori, mai bine de douã
decenii, profesorul ºi
scriitorul Marin Budicã.
Vei fi totdeauna cu noi,

PRIETENE! Dumnezeu sã
te ierte ºi sã te odihneas-
cã în pace. Condoleanþe
familiei îndoliate.

Familia Nicolae Pârvules-
cu deplânge încetarea
neaºteptatã din viaþã a
colegului, profesor ºi scri-
itor, Marin Budicã ºi este
alãturi de familia îndurera-
tã. Dumnezeu sã-l ierte ºi
sã-l odihneascã în pace.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Aºa cum i s-a promis jucãtoru-
lui în iarnã, când a avut oferta de
la FC Bruges, Andrei Ivan a fost
cedat în aceastã varã, echipa care
l-a acontat fiind FK Krasnodar,
ocupanta locului 4 în Rusia la fi-
nalul stagiunii trecute. Gruparea din
Krasnodar evolueazã ºi ea în Eu-
ropa League, unde va întâlni în tu-
rul 3 preliminar câºtigãtoarea du-
blei dintre Lyngby ºi Slovan Bra-
tislava. Ivan a semnat un contract
pe 5 ani cu formaþia din Rusia ºi
va câºtiga 400.000 de euro în pri-
mii doi ani, 450.000 de euro în al
treilea ºi 500.000 de euro în ultimii
doi. Kransodar va achita 3 milioa-
ne de euro pentru jucãtor, însã
numai gruparea din Bãnie va înca-
sa doar 2 milioane de euro din acest
transfer, restul urmând sã ajungã
la intermediari, inclusiv la o firmã
a fostului acþionar dinamovist Ni-
colae Badea, care deþine clubul
Sporting Piteºti, acesta având pro-
cent la transfer.

19 goluri ºi 13 assist-uri în 101
meciuri pentru Universitatea
Clubul din Bãnie a avut ºi un

mesaj de despãrþire pentru Andrei

Ivan, vândut la ruºi pe 3 milioane de euroIvan, vândut la ruºi pe 3 milioane de euroIvan, vândut la ruºi pe 3 milioane de euroIvan, vândut la ruºi pe 3 milioane de euroIvan, vândut la ruºi pe 3 milioane de euro

Liga I, prima etapã

„U” Craiova – CSMP Iaºi 2-0
Au marcat: Bãluþã 42, Gustavo 50.

Chiajna – ACS Poli 0-1
A marcat: Bârnoi 50.

Juventus – Dinamo 0-3
Au marcat: Rivaldinho 32, Nascimento 66, Nedelcearu 90.

Astra – Sepsi 1-0
A marcat: Marquinhos 50.
FCSB – FC Voluntari 2-1

Au marcat: Budescu 34 – pen., Man 90 / Ad. Bãlan 55.
Meciurile Viitorul – Gaz Metan ºi FC Botoºani – CFR Cluj

s-au jucat asearã.

Permanentele rocade între
antrenorii craioveni din genera-
þia nouã continuã la echipele dol-
jene. Gigi Ciurea, Victor Naicu,
Florin ªoavã ºi Dragoº Bon au
activat atât la Podari, cât ºi la
Filiaºi. De aceastã datã, este rân-
dul lui Victor Naicu sã preia for-
maþia CSO Filiaºi, înlocuindu-l
pe Florin ªoavã, dupã ce Ciurea
ºi Bon au activat ºi ei la aceastã

VVVVVictor Naicu, noul antrenor al Filiaºiuluiictor Naicu, noul antrenor al Filiaºiuluiictor Naicu, noul antrenor al Filiaºiuluiictor Naicu, noul antrenor al Filiaºiuluiictor Naicu, noul antrenor al Filiaºiului
echipã, toþi patru trecând în
prealabil ºi pe la Podari.

Victor Naicu a fost ultima
datã antrenor la CS Podari, for-
maþie retrasã din campionatul
trecut al Ligii a III-a. Secundul
lui Naicu va fi Cosmin Fruntela-
tã. Lotul prezent la reunirea Fi-
liaºiului: Sorin Mogoºanu, Ionuþ
Munteanu, Alin Nica (portari),
Cosmin Calu, Aurel Lupu, Nicu-

ºor Neacºu, Dãnuþ Tereche, Io-
nuþ Bogdanovici, Fabian Cruºo-
veanu, Alex Duriþã, Alin Pârvui-
cã, Lucian Borhot, Marian Bor-
neci, Sorin Papa,  Sorin Stanca,
Cosmin Fruntelatã, Denis Stãn-
ciugel. Joi, de la ora 11, Poda-
riul va susþine un prim test, la
Târgu Jiu, contra celor de la
Pandurii, formaþie antrenatã de
Mihai Teja.

Atacantul de 20 de ani a semnat pe 5 ani
cu FK Krasnodar, unde va încasa aproximativ

400.000 de euro pe sezon

Ivan, acesta fiind: „Cariera lui se
confundã cu renaºterea ªtiinþei: la
15 ani ºi 9 luni, Andrei Ivan juca
primul meci în tricoul Universitã-
þii, într-un amical cu Clinceni. Era
iarna lui 2013. De atunci, Ivan ºi
ªtiinþa au crescut împreunã. A în-
scris primul gol pentru Universita-
tea într-un derby de totul sau ni-
mic cu Târgu Mureº, în liga se-
cundã. Tot atunci a fãcut pentru
prima oarã ºi saltul pe care deja l-a
patentat ºi l-a fãcut celebru. De
atunci, reuºitele au curs: 19 goluri
ºi 13 assist-uri are Ivan, în cele 101
meciuri jucate pentru ªtiinþa. Unul
dintre goluri a fost marcat chiar la
debutul lui în Liga I, contra FCSB,
în Ghencea. Ivan cel Groaznic nu
ajunge oriunde, ci la una dintre for-
þele primei ligi din Rusia. FC Kras-
nodar a perfectat deja alte 7 trans-
feruri, în aceastã varã, iar în acest
sezon în care ºi-au ºi inaugurat una
dintre cele mai frumoase arene (pe
care se vor disputa ºi meciuri de la
Cupa Mondialã 2018) se anunþã o
candidatã puternicã la titlu. De alt-
fel, de la promovarea pe prima sce-
nã, Krasnodarul nu a terminat nici-
odatã mai jos de locul 4 în cam-

pionat. Aºadar, Ivan ajunge la o
echipã unde nu doar cã va juca, ci
o va face în cele mai prestigioase
competiþii europene. Andrei, ne
despãrþim cu sufletul greu, dar cu
convingerea cã ºi tu, ºi ªtiinþa, vom
continua urcuºul înspre stratosfe-
ra fotbalului, chiar dacã separat.

Poate cã peste 10 ani, când tu vei
fi cel mai bun marcator al Naþio-
nalei României ºi ªtiinþa cea mai
mare forþã a Ligii I, drumurile ni
se vor întâlni iarãºi ºi te vom reve-
dea în tricoul alb-albastru în care
ne-ai fãcut sã te iubim. Îþi mulþu-
mim pentru tot ºi îþi vom þine pum-

nii la fiecare minut pe care îl vei
petrece pe teren, în tricoul noii tale
echipe”. Andrei Ivan a fost cãpitan
la ultimul sãu meci în tricoul alb-
albastru, cel cu CSMP Iaºi, decla-
rând la final cã nu ºi-a dorit sã fie
schimbat în minutul 70, deoarece
ar fi vrut sã marcheze neapãrat.

Preþuri între 35 ºi 200 de lei la meciul cu AC Milan
Abonaþii ªtiinþei vor avea prioritate

la cumpãrarea biletelor pentru partida
cu AC Milan, din preliminariile
Europa League

Universitatea Craiova a anunþat pre-
þurile biletelor la meciul cu AC Milan,
din turul 3 preliminar al Europa League,
programat joi, 27 iulie, de la ora 21, pe
arena „Municipal” din Severin. Preþu-
rile sunt: 35 de lei la peluzã, 65 de lei la
tribuna a II-a, 80 de lei la tribuna I ºi
200 de lei la tribuna 0. Biletele vor fi
puse în vânzare începând de astãzi, la
ora 10, la casele de bilete de la Sala Po-
livalentã din Craiova, al cãror program
de funcþionare va fi zilnic între orele
10-19. Astãzi însã au drept de a-ºi cum-
pãra bilete doar posesorii de abonamen-
te, care vor trebui sã aibã asupra lor
actul de identitate. De mâine îºi vor
putea cumpãra bilete ºi restul fanilor,
însã posesorii de abonamente vor avea
la dispoziþie în continuare o casã de bi-
lete specialã.  Sâmbãtã, 22 iulie, în Tur-
nu Severin vor putea achiziþiona tiche-

te la meciul cu AC Milan de la casele de
bilete ale stadionului „Municipal”, care
va gãzdui în acea zi partida din Liga I
Universitatea – Concordia, de la ora
18.30. Altfel, derby-ul din etapa a 3-a,
dintre FCSB ºi Universitatea Craiova se
va disputa duminicã, 30 iulie, de la ora
21, pe Arena Naþionalã.

Mangia, în presa italianã:
“La Craiova e ca la Napoli”

Antrenorul italian al Universitãþii Cra-
iova, Devis Mangia, a declarat pentru
Corriere dello Sport cã atmosfera de la
Craiova se aseamãnã cu cea de la Na-
poli. „Clubul e organizat ºi serios. In-
vesteºte în infrastructurã ºi un nou sta-
dion va fi gata în curând. E o echipã în
creºtere ºi luãm lucrurile pe rând. Pri-
mul lucru pe care mi l-au spus când am
venit aici: ”Uite, aici fotbalul este trãit
a în Napoli!” ªi este adevãrat! Existã
acelaºi climat, o mare participare din
partea tuturor, un ataºament puternic
pentru culori”, a declarat Devis Man-
gia pentru Corriere dello Sport.
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