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- În politicã, Popescule, unii nu

mai prididesc cu laudele ºi alþii, nu

mai prididesc cu înjurãturile.
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În statistica MADR

Preþul pentruPreþul pentruPreþul pentruPreþul pentruPreþul pentru
grâul de panificaþiegrâul de panificaþiegrâul de panificaþiegrâul de panificaþiegrâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Potrivit ultimelor date pre-
zentate de MADR, privind
preþurile medii la cereale, pe
pieþele reprezentative din
România, grâul de panifica-
þie în sãptãmâna 23 a anului
în curs, la nivelul Olteniei,
se vinde cu 731, 29 de lei/
tonã. În Banat este tranzac-
þionat, în medie, cu 666 lei/
tonã, în Muntenia cu 748 lei/
to. Totodatã, la grâu furajer,
Oltenia este în top, cu 680
lei / to ,  depãºind Banatul ,
unde se practicã o medie de
605,03 lei/to.

“Micul Jurnalist”,
la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Jurnal ismul ,Jurnal ismul ,Jurnal ismul ,Jurnal ismul ,Jurnal ismul ,
o poveste cu ziareo poveste cu ziareo poveste cu ziareo poveste cu ziareo poveste cu ziare
ºi eroi-jurnaliºtiºi eroi-jurnaliºtiºi eroi-jurnaliºtiºi eroi-jurnaliºtiºi eroi-jurnaliºti

Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” desfãºoarã,
în cadrul programului “Bibliote-
ca din vacanþã”, cursul ”Micul
jurnalist”, unul dintre cele mai
longevive ºi frumoase acþiuni
care se desfãºoarã în perioada
vacanþei de varã. Prin interme-
diul unui gazde speciale, „cu li-
pici” la publicul aflat la vârsta co-
pilãriei – jurnalistul Laura Pum-
nea, copiii vor antrenaþi într-o alt-
fel de poveste, una care are, ca
eroi, ziare ºi jurnaliºti.
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dezvoltare ruralã / 6 educaþie / 8

Experienþe trãite de
intelectualii români
stabiliþi în afara gra-
niþelor, lucrãrile tipã-
rite, reviste ºi ziare
editate, coresponden-
þa purtatã, dar ºi spe-
ranþele ºi angoasele
tuturor celor care au
trãit ºi creat departe
de þarã – toate aces-
tea au constituit ob-
iectul discuþiilor unui
eveniment deosebit
de interesant, organi-
zat de Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi dedi-
cat exilului cultural.
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Primarul din

România ce va

primi un salariu

de trei ori mai

mare, dupã

majorãrile

din sistemul public
Primarul din Bistriþa,

Ovidiu Creþu, va încasa, de
luna viitoare, un salariu de
trei ori mai mare, ca urmare
a unei decizii adoptate luni de
consilieri municipali, în timp
ce salariile angajaþilor din
subordine vor creºte cu sume
cuprinse între 200 ºi 1.000 de
lei. Consilierii municipali din
Bistriþa au aprobat, luni
dupã-amiaza, un proiect de
hotãrâre privind stabilirea
salariilor de bazã pentru
funcþionarii publici ºi perso-
nalul contractual din aparatul
de specialitate al primarului
municipiului Bistriþa ºi
serviciile de interes public
local. În total, cei 895 de
angajaþi ai municipalitãþii la
care se mai adaugã ºi aproxi-
mativ 200 de asistenþi perso-
nali, vor beneficia, începând
de luna viitoare, de salarii
majorate cu sume cuprinse
între 200 ºi 1000 de lei.
Conform hotãrârii adoptate
de consilierii locali din
Bistriþa, cele mai mari
creºteri salariale vor fi la
nivelul conducerii primãriei
municipiului Bistriþa, prima-
rul, cei doi viceprimari,
administratorul public ºi
secretarul municipiului
urmând sã încaseze sume de
peste 10.000 de lei lunar. Cea
mai mare creºtere, de aproa-
pe trei ori faþã de salarul pe
care îl încaseazã în prezent,
se înregistreazã în cazul
primarului Ovidiu Creþu,
care, începând din luna
august va avea o indemnizaþie
de 13.050 de lei faþã de 4.200
cât câºtigã în prezent.
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„Dupã cum bine cunoaºteþi, este
o mãsurã pe care o avem în pro-
gramul de guvernare. Are un im-
pact financiar pozitiv asupra bu-
getului de stat ºi, în opinia mea,
chiar apreciez cã era necesarã. Eu
cred cã este foarte bine ca ea sã
rãmânã în continuare. Nu cred cã
PNL va avea câºtig de cauzã, chiar
dacã cumva domnul Ciorbea, Avo-
catul Poporului, va face o sesizare
la CCR”, a spus Neacºu.

PNL va sesiza Avocatul Popo-
rului pentru a ataca la CCR ordo-
nanþa privind contribuþiile pentru
fondul de pensii ºi cel al asigurãri-
lor de sãnãtate, a declarat, luni,
preºedintele PNL, Ludovic Orban,
afirmând cã Guvernul a încãlcat
mai multe prevederi constituþiona-
le atunci când a modificat Codul
Fiscal. „În cadrul BEx al PNL am
luat decizia de a sesiza Avocatul
Poporului pentru a ataca la CCR
ordonanþa privind contribuþiile pen-
tru fondul de pensii ºi pentru fon-
dul de sãnãtate”, a declarat preºe-
dintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a afirmat cã prin

Premierul Mihai Tudose a de-
clarat ieri cã Guvernul renunþã la
aplicarea taxei de solidaritate,
aceasta fiind “un deranj prea mare”
pentru sistemul fiscal - “o trecem
la discutate ºi uitate”. “Taxa de
solidaritate - concluzia simulãrilor
este cã putem s-o trecem la discu-
tate ºi uitate. Era prea mult pentru
a obþine ceva ºi era prea mare de-
ranjul”, a spus premierul. Întrebat

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, a declarat, pentru agenþia de
presã MEDIAFAX, cã astãzi, îna-
inte de ºedinþa de Guvern care va
avea loc mâine, va prezenta rapor-
tul referitor la situaþia vaccinurilor
ºi epidemia de rujeolã din þarã.

Premierul Tudose: Taxa de solidaritate
o putem trece la “discutate ºi uitate”

dacã Guvernul va încerca alte so-
luþii pentru redresarea bugetului,
echivalente cu taxa de solidaritate,
Mihai Tudose a precizat cã “nu vor
exista mãsuri care sã apese pe bu-
getele populaþiei”. Dupã înlocuirea
impozitului pe profit cu cel pe ci-
fra de afaceri, taxa de solidaritate
este a doua mãsurã prevãzutã în
noul program de guvernare la care
Cabinetul Tudose va renunþa.

Liberalii vor sesizarea CCR pe noileLiberalii vor sesizarea CCR pe noileLiberalii vor sesizarea CCR pe noileLiberalii vor sesizarea CCR pe noileLiberalii vor sesizarea CCR pe noile
taxe pentru contractele part-timetaxe pentru contractele part-timetaxe pentru contractele part-timetaxe pentru contractele part-timetaxe pentru contractele part-time
Secretarul general al PSD, Marian Neacºu, a precizat
luni cã taxarea muncii part-time este o mãsurã bunã,

necesarã, cu impact financiar pozitiv asupra bugetului de
stat, el menþionând cã PNL nu va avea câºtig de cauzã

chiar dacã Avocatul Poporului va sesiza CCR.

adoptarea ordonanþei simple privind
plata CAS ºi CASS Guvernul a în-
cãlcat mai multe prevederi consti-
tuþionale. „Considerãm cã prin
aceastã ordonanþã a fost încãlcatã
Constituþia în mai multe puncte.
Considerãm cã nu pot fi adoptate
prin ordonanþã simplã modificãri ale
unor legi organice, Codul Fiscal fi-
ind lege organicã, iar actul norma-
tiv prin care a fost modificat fiind o
ordonanþã simplã. De asemenea,
este încãlcat Codul Fiscal care pre-
vede la articolul 4 cã o modificare a
taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor
nu poate fi fãcutã aºa cum au fãcut
ei, de azi pe mâine, ar fi trebuit sã
intre în vigoare de la 1 ianuarie ºi sã
fie în vigoare timp de un an de zile.
Aºa prevede Codul Fiscal pe care
ei l-au modificat, fãrã sã modifice,
în schimb acest articol din Codul
Fiscal”, a spus Orban.

Preºedintele PNL a afirmat cã
ordonanþa a încãlcat articolul 56
din Constituþie, potrivit cãruia con-
tribuþiile care se impun trebuie sã
fie echitabile.„(...) noi considerãm
cã este o mare inechitate sã se plã-

teascã contribuþia de asigurãri so-
ciale ºi contribuþia de asigurãri de
sãnãtate la acelaºi nivel pentru an-
gajaþi care lucreazã un timp de lu-
cru diferit de exemplu opt ore, faþã
de unul care lucreazã douã ore. Tot
în baza Constituþiei este clar cã a
fost încãlcatã legea privind trans-
parenþa decizionalã (...) nu a existat
niciun fel de dezbatere publicã, nici-
na dintre prevederile legii privind
transparenþa nu a fost respectatã
în adoptarea acestei ordonanþe
simple”, a spus liderul liberalilor.

Orban a afirmat cã în 48 de ore

echipa de specialiºti ai PNL va tre-
buie sã finalizeze sesizarea cãtre
Avocatul Poporului în privinþa or-
donanþei privind plata CAS ºi
CASS, urmând ca aceasta sã fie
transmisã, probabil, în cursul zilei
de miercuri. Guvernul a stabilit
unele mãsuri pentru asigurarea plã-
þii de cãtre angajator a contribuþiei
pentru pensii ºi sãnãtate la nivelul
salariului minim brut pentru toþi
salariaþii, inclusiv pentru persoanele
care au încheiate contracte de
muncã cu timp parþial ºi pentru cei
cu plata în acord.

Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii, îi va prezenta
premierului raportul cu privire la situaþia vaccinurilor

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a declarat, pentru MEDIA-
FAX, cã premierul Mihai Tudose i-a cerut ca, ieri, sã prezinte
raportul cu privire la situaþia vaccinurilor, solicitarea venind
dupã o întâlnire pe care cei doi au avut-o la Palatul Victoria.

Acest raport a mai fost cerut de
cãtre premierul Mihai Tudose ºi în
ultimele douã ºedinþe de Guvern.
În întâlnirea pe care cei doi au avut-
o, ieri, la Guvern, s-a discutat ºi
despre programul de guvernare pe
sectorul de sãnãtate, dupã ce, în

ultima perioadã s-a vehiculat, în
spaþiul public, faptul cã Florian
Bodog ar putea fi remaniat din
funcþia de ministru al Sãnãtþii.

La ultima ºedinþã de Executiv,
premierul Mihai Tudose l-a apos-
trofat pe secretarul de stat din Mi-
nisterul Sãnãtãþii, Rareº Triºcã:-
 ”Astãzi vom stabili în domeniul
Sãnãtãþii douã comitete intermi-
nisteriale, unul pentru spitalele re-
gionale ºi unul pentru Institutul
Cantacuzino. Nu daþi din cap
foarte amplu, domnule secretar
de stat, pentru cã nu sunt foarte
de acord cu ce aþi scris ºi s-ar
putea sã plecaþi acasã înapoi”, a
spus Mihai Tudose.

Pe 13 iulie, premierul Mihai

Tudose i-a dat termen ministrului
Sãnãtãþii, Florian Bodog, sã punã
la punct un procedeu prin care ro-
mânii sã fie informaþi despre im-
portanþa vaccinãrii copiilor. Soli-
citarea a venit în contextul în care
în momentul de faþã existã 180.000
de copii nevaccinaþi de rujeolã.
”Am o statisticã: 180.000 de copii
nevaccinaþi de rujeolã ºi 80.000
nevaccinaþi la poliomielitã. Aºa e?”,
a fost întrebarea premierului pen-
tru ministrul Florian Bodog, la în-
ceputul ultimei ºedinþe de Guvern
la care acesta a participat.

Ministrul i-a confrmat cifrele,
motiv pentru care Tudose i-a dat
o sãptãmânã lui Bodog sã vinã cu
un plan de informare a populaþiei.
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Reprezentanþii Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj au anunþat, ieri, cã
poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier Craiova
au documentat activitatea infracþionalã a
lui Mihai Stãnia, de 43 de ani, din Craiova,
au prezentat dosarul procurorului de caz,
care a dispus punerea în miºcare a acþiu-

nii penale pentru comiterea infracþiunilor
de conducere a unui autovehicul de cãtre
o persoanã cãreia i-a fost suspendatã exer-
citarea dreptului de a conduce autovehi-
cule ºi conducerea unui vehicul sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice, fiind luatã mã-
sura reþinerii bãrbatului pe o perioada de
24 de ore. Stãnia a fost introdus în arestul
IPJ Dolj, urmând ca în cursul zilei de as-
tãzi sã fie prezentat magistraþilor Judecã-
toriei Craiova cu propunere de arestare
preventivã pentru 30 de zile.

În sarcina craioveanului s-a reþinut cã,
pe 21 iulie a.c., în jurul orei 19.30, un echi-
paj mobil din cadrul Biroului Rutier Craio-
va, exercitându-ºi atribuþiile de serviciu pe
Calea Severinului din Craiova, a efectuat
semnal regulamentar de oprire unui auto-
turism Dacia Logan, conducãtorul acestu-
ia refuzând sã opreascã la semnalele poli-
þiºtilor. Echipajul de poliþie a pornit în ur-
mãrirea autoturismului respectiv, reuºind
blocarea acestuia în trafic în scurt timp,
constatând cã la volan se afla Mihai Stãnia,
de 43 de ani, din Craiova, în urma testãrii
acestuia cu aparatul alcooltest rezultând o
concentraþie de 1,21 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. De asemenea, în urma verifi-
cãrilor efectuate de poliþiºti în bazele de

Pericol pe drumurile publice!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Încãtuºat pentru conducere cu permisul suspendat ºi sub influenþaÎncãtuºat pentru conducere cu permisul suspendat ºi sub influenþaÎncãtuºat pentru conducere cu permisul suspendat ºi sub influenþaÎncãtuºat pentru conducere cu permisul suspendat ºi sub influenþaÎncãtuºat pentru conducere cu permisul suspendat ºi sub influenþa
alcoolului la o lunã dupã ce a fost condamnat pentru fapte similarealcoolului la o lunã dupã ce a fost condamnat pentru fapte similarealcoolului la o lunã dupã ce a fost condamnat pentru fapte similarealcoolului la o lunã dupã ce a fost condamnat pentru fapte similarealcoolului la o lunã dupã ce a fost condamnat pentru fapte similare
Un craiovean de 43 de ani a ajuns, ieri, dupã gratii, reþinut pentru 24

de ore, pentru comiterea infracþiunilor de conducere a unui autovehi-
cul de cãtre o persoanã cãreia i-a fost suspendatã exercitarea dreptu-
lui de a conduce autovehicule ºi conducerea unui vehicul sub influen-
þa bãuturilor alcoolice. Craioveanul a fost prins dupã o urmãrire ca-n
filme pe strãzile municipiului, la sfârºitul sãptãmânii trecute, poliþiº-
tii de la Rutierã constatând cã avea o concentraþie de 1,21 mg/l alcool
pur în aerul expirat ºi permisul suspendat tot pentru alcool la volan.
Mai mult decât atât, pe 28 martie a.c., craioveanul a fost arestat pen-
tru aceleaºi fapte, iar pe 21 iunie a fost condamnat la 1 an ºi 11 luni de
închisoare cu suspendare ºi 80 de zile de muncã în folosul comunitãþii,
fiind pus în libertate. Astãzi urmeazã sã fie prezentat instanþei de jude-
catã cu propunere de arestare preventivã pentru 30 de zile.

date, a rezultat faptul cã persoana în cauzã
avea suspendatã exercitarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publi-
ce. Bãrbatul a fost dus la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova pentru recol-
tarea probelor biologice, iar ieri, când a venit
rezultatul alcoolemiei, a fost reþinut.

Arestat în martie
pentru fapte similare

Numai cã Mihai Stãnia nu este la prima
faptã de acest gen, fiind eliberat pe 21 iunie
a.c., dupã ce a fost condamnat la 1 an ºi 11
luni închisoare cu suspendare pentru con-
ducere sub influenþa alcoolului ºi cu per-
misul suspendat. Fapta pentru care a fost

condamnat s-a petrecut luni, 27 martie a.c.,
în jurul orei 20.10. Potrivit IPJ Dolj, un echi-
paj din cadrul Biroului Rutier Craiova, în
timp ce executa serviciul de supraveghere
ºi control al traficului rutier, a fost infor-
mat cu privire la faptul cã, pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”, un autoturism Dacia
Logan de culoare roºie este condus de un
bãrbat care are dreptul de a conduce sus-
pendat ºi este posibil sã se afle sub influen-
þa bãuturilor alcoolice. Poliþiºtii ajunºi în
zona indicatã au observat autoturismul de
culoare roºu care se deplasa pe Calea Bu-
cureºti cãtre centru, moment în care echi-
pajul a pus în funcþiune semnalele acustice
ºi luminoase, însã conducãtorul auto a mãrit
viteza de deplasare pentru a se sustrage
controlului. Poliþiºtii au trecut la urmãrirea
autoturismului pe mai multe strãzi din Cra-
iova, iar pe strada „România Muncitoare”
s-a reuºit blocarea Loganului ºi imobiliza-
rea conducãtorului auto. Înainte de acest
lucru, ºoferul urmãrit de poliþiºti a lovit un
autoturism parcat, pe care l-a avariat. Oa-
menii legii l-au identificat la volan pe Mihai
Stãnia, de 43 de ani, din Craiova, din pri-
mele cercetãri stabilindu-se faptul cã aces-
ta avea dreptul de a conduce suspendat din
data de 18 aprilie 2016. „Având în vedere
faptul cã bãrbatul emana miros de bãuturi
alcoolice, poliþiºtii l-au testat cu aparatul
alcooltest, rezultând astfel o valoare de 0,83
mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pen-
tru care acesta a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã, unde i s-au -
recoltat probe biologice în vederea stabili-

rii alcoolemiei. Poliþiºtii rutieri au întoc-
mit pe numele craioveanului dosar de cer-
cetare penalã pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de conducerea unui vehicul de cãtre
o persoanã cu drept de conducere suspen-
dat ºi conducerea unui vehicul sub influ-
enþa alcoolului. În aceeaºi searã, în baza
probatoriului administrat de poliþiºtii ru-
tieri, s-a dispus efectuarea în continuare a
urmãririi penale faþã de suspect, procuro-
rul de caz de la Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova dispunând reþinerea
acestuia pe o perioadã de 24 de ore, ur-
mând sã fie prezentat instanþei cu propu-
nere de arestare preventivã”, a precizat, la
momentul respectiv, agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj. Craioveanul de 43 de ani a fost
introdus în Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv din cadrul Inspectoratului Judeþean
de Poliþie Dolj, iar o zi mai târziu, pe 28
martie a.c., a fost arestat preventiv.

Închisoare
cu suspendare

dupã ce a recunoscut
comiterea faptelor

Pe 14 aprilie a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, ºi pe 21 iunie a.c. a
fost condamnat de magistraþii Judecãtoriei
Craiova, dupã ce a recunoscut comiterea
faptelor ºi a cerut sã beneficieze de reduce-
rea cu o treime a limitelor de pedeapsã. In-
stanþa l-a condamnat la 1 an ºi 8 luni închi-
soare pentru sãvârºirea infracþiunii de con-
ducerea unui vehicul sub influenþa alcoolu-
lui  ºi la 9 luni închisoare pentru conducere
a unui vehicul pe drumurile publice de cãtre
o persoanã cãreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendatã. „Constatând
cã cele douã infracþiuni sunt concurente,
aplicã inculpatului Stãnia Mihai pedeapsa
cea mai grea, aceea de 1 an ºi 8 luni închi-
soare, la care adaugã un spor de o treime
din cea de-a doua pedeapsã de 9 luni, in-
culpatul urmând sã execute pedeapsa fina-
lã de 1 an ºi 11 luni. Dispune suspendarea
executãrii pedepsei sub supraveghere a pe-
depsei de 1 an ºi 11 luni închisoare. Stabi-
leºte un termen de supraveghere de 2 ani”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
Inculpatul a primit ºi 80 de zile de muncã în
folosul Primãriei Craiova.
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Procurorii DIICOT - Biroul
Teritorial Mehedinþi au anunþat
cã, luni, 24 iulie a.c., au dispus
reþinerea pentru o perioadã de
24 de ore a inculpaþilor Deliu
Daniel, Sandu Bogdan Costinel,
Nicolcea Sorin ºi Meleancã Mi-
ticã-Arun ºi mãsura controlului
judiciar faþã de inculpaþii Man-
ciu Ion Aurel zis Adi Cruceru,
Medragoniu Valentin Grigore
zis Armanca ºi Toma Nicoliþã,
pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire a unui grup in-
fracþional organizat ºi trafic de
migranþi. Potrivit comunicatu-
lui DIICOT, „din 15 mai a.c.
ºi pânã în prezent, în zona co-
munei Cetate din judeþul Dolj
ºi pe teritoriul Bulgariei, cores-
punzãtor acestei zone, s-a con-
sti tuit  un grup infracþional
transnaþional format din incul-
paþii Sandu Bogdan Costinel,
Deliu Daniel, Meleancã Miti-
cã-Arun, Nicolcea Sorin, Man-
ciu Ion Aurel, Medragoniu Va-
lentin Grigore, Toma Nicoliþã,
suspecþii L. T. ºi H. A. I. pre-
cum ºi alte persoane, ce a acþi-
onat în vederea sãvârºirii in-
fracþiunii de trafic de migran-

Reþea de traficanþi de migranþiReþea de traficanþi de migranþiReþea de traficanþi de migranþiReþea de traficanþi de migranþiReþea de traficanþi de migranþi
destructuratã de oamenii legiidestructuratã de oamenii legiidestructuratã de oamenii legiidestructuratã de oamenii legiidestructuratã de oamenii legii
Poliþiºtii de combatere a criminali-

tãþii organizate din Craiova ºi Mehe-
dinþi, împreunã cu cei de la Direcþia
Operaþiuni Speciale, sub coordona-
rea procurorilor DIICOT – Biroul
Teritorial Mehedinþi, au destructurat
o grupare infracþionalã specializatã

în trafic de migranþi. Mai multe per-
soane au fost ridicate în urma celor
ºase percheziþii fãcute luni, în Dolj ºi
Mehedinþi, patru persoane fiind reþi-
nute pentru 24 de ore, în timp ce faþã
de alte 3 a fost dispusã mãsura con-
trolului judiciar.

þi, prin  racolarea, transfera-
rea, cãlãuzirea ºi transportarea
unor persoane de origine ara-
bã, pe teritoriul României în
scopul trecerii frauduloase a
frontierei de stat ºi pentru ob-
þinerea unor foloase patrimoni-
ale în schimbul acestor activi-
tãþi infracþionale”.

De la Cetate, cãtre... Timiºoara
Primul palier al grupului in-

fracþional organizat cu ramifica-
þie transnaþionalã a fost consti-
tuit de cãtre persoane de origine
bulgarã ce acþionau pe malul bul-
gãresc al Dunãrii ºi care aveau
rolul de a racola persoane de ori-
gine araba ºi de a asigura trans-
ferarea acestora pe malul româ-
nesc al Dunãrii, cu ajutorul unor
ambarcaþiuni. Preluarea migran-
þilor pe malul românesc al flu-
viului Dunãrea era asiguratã de
cãtre inculpatul Deliu Daniel
care era ajutat ºi de cãtre sus-
pectul L. T., acesta trasnportân-
du-i cu cãruþa în locuri ferite (în
plantaþii de vie sau la stâna de oi
pe care acesta din urmã o are
pe malul Dunãrii). Inculpatul
Deliu Daniel era singura persoa-

nã din cadrul grupului infracþio-
nal care þinea legãtura cu per-
soana de origine bulgarã, cei doi
hotãrând data, ora ºi locul în
care migranþii erau transferaþi cu
ambarcaþiunea de pe malul bul-
gãresc pe malul românesc al
Dunãrii. Tot inculpatul Deliu
Daniel era persoana care orga-
niza transportul pe teritoriul Ro-
mâniei de la graniþa de sud, din
judeþul Dolj, pânã la graniþa de
vest în judeþul Timiº. În organi-
zarea transportului, inculpatul
Deliu Daniel lua legãtura cu in-
culpatul Sandu Bogdan Costinel
care, la rândul sãu, îi contacta
pe inculpaþii Manciu Ion Aurel,
Medragoniu Valentin Grigore ºi
Toma Nicoliþã care aveau rolul
de cãrãuºi în sensul cã transpor-
tau migranþii cu diverse autouti-
litare la graniþa de vest a Româ-
niei sau rol de “antemergãtori”
pe parcursul traseului, acest rol
presupunând anunþarea ºoferu-
lui care trasporta migranþii de-
spre eventualele filtre ale poli-
þiei. Astfel membrii grupãrii au
efectuat transporturi ale migran-
þilor spre graniþa de vest a Ro-
mâniei în data de 15.05.2017,

04.06.2017,  12.06.2017 ºi
24.07.2017. În aceeaºi perioa-
dã infracþionalã, membrii grupu-
lui au intenþionat în mod perma-
nent sã preia migranþi ce erau
trecuþi fraudulos în România ºi
sã îi transporte la graniþa cu Un-
garia fiind însã împiedicaþi fie de
organele poliþiei de frontierã care
se aflau în zona în care aceºtia
operau, fie nu era un numãr su-
ficient de migranþi pentru ca ac-
tivitatea infracþionalã sã fie pro-
fitabilã sau ca pe teritoriul Bul-
gariei sã fie depistate cãlãuzele
ce acþionau pe teritoriul Româ-
niei. Uneori, în funcþie de dis-
ponibilitatea persoanelor ce al-
cãtuiau grupul infracþional, au
mai fost folosiþi în asigurarea
transportului migranþilor ºi incul-
paþii Nicolcea Sorin ºi Melean-
cã Miticã-Arun.

Ultimul transport de migranþi,
interceptat luni

În cursul nopþii de luni, ora 03.10,
au fost interceptate 2 autoutilitare cu
numerede Bulgaria, un vehicul fiind
condus de Meleancã Miticã-Arun,
care ducea 12 cetãþeni de origine ara-
bã ce nu aveau asupra lor nici un
document de identitate. În cel de-al
doilea autovehicul erau Sandu Bog-
dan Costinel ºi Nicolcea Sorin, aceº-
tia având rol de antemergãtor în
transportarea migranþilor pe terito-
riul României spre graniþa cu Unga-
ria. Dupã oprirea celor douã maºini,
procurorii DIICOT Mehedinþi, îm-
preunã cu ofiþeri de poliþie judiciarã
din cadrul structurilor de combate-
re a criminalitãþii organizate Craiova
ºi Mehedinþi, au efectuat 6 perche-
ziþii domiciliare, în judeþele Dolj ºi
Mehedinþi.

CARMEN ZUICAN

Deºi numãrul cazurilor înregistra-
te, la nivel naþional, a crescut cu 13%
(de la 334 la 387), volumul de pro-
duse confiscate a scãzut cu 22%. Pe
ansamblul Uniunii, numãrul de cazuri
înregistrate a scãzut cu 22% în inter-
valul analizat, în timp ce volumul de
produse a înregistrat o creºtere ne-
semnificativã (de 2%). „Un grad ri-
dicat de protecþie a proprietãþii inte-

Astfel, mai mult de 336 milioa-
ne de euro vor fi investiþi în con-
struirea secþiunii dintre localitãþile
Dumbrava ºi Deva, din autostra-
da Lugoj-Deva, parte a Reþelei
transeuropene de transport (RTE-
T), dar ºi în infrastructura cone-
xã (poduri, intersecþii, tunele…).
Timpul necesar deplasãrii auto-
mobiliºtilor între cele douã oraºe
va fi redus astfel cu o treime.

În 2016….

Un nou raport, prezentat de Comisia Euro-
peanã, aratã cã au fost confiscate, în 2016, pro-
duse contrafãcute cu o valoare totalã de 672,9
milioane euro, cu aproape 5% mai mult faþã de

2015. În total, au fost confiscate peste 41 de
milioane de produse, dintre care 3,66 milioa-
ne numai în România, ceea ce o plaseazã pe
locul al patrulea între statele membre.

lectuale este vital pentru sprijinirea
creºterii economice ºi crearea de lo-
curi de muncã. Produsele contrafã-
cute reprezintã o ameninþare la adre-
sa sãnãtãþii ºi siguranþei consumato-
rilor europeni ºi, de asemenea, sub-
mineazã afacerile legale ºi veniturile
statului. Studiile aratã cã UE este ex-
pusã mai ales la importurile de pro-
duse contrafãcute…”, a subliniat Co-

misarul european Pierre Moscovici,
responsabil pentru afaceri economi-
ce ºi financiare, impozitare ºi vãmi.

Peste o treime din marfa
confiscatã în UE a fost reprezentatã

de produsele periculoase
Cu o majoritate covârºitoare, de

80%, China rãmâne principala þarã
de provenienþã a produselor contra-
fãcute. În timp Vietnamul ºi Pakis-
tanul sunt principalele þãri de origine
pentru þigãrile contrafãcute, Singa-
pore a fost principala sursã în ce
priveºte bãuturile alcoolice.  Peste o
treime din marfa confiscatã în UE a
fost reprezentatã de produsele peri-
culoase pentru sãnãtatea ºi siguran-
þa consumatorilor, cum ar fi: produ-
se alimentare ºi bãuturi, medicamen-
te, jucãrii ºi electrocasnice. Din to-
tal, þigãrile au reprezentat cea mai im-
portantã categorie, circa un sfert,
urmate de jucãrii (17%) ºi produse-
le alimentare (13%).

MARGA BULUGEAN

Trei proiecte de infrastructurã rutierã
407 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune sunt

investite în trei proiecte de infrastructurã rutierã, care vor îmbunã-
tãþi interconectarea ºi, într-un orizont apropiat, vor duce la creºtere

economicã ºi crearea de noi locuri de muncã în vestul României.

„Aceste proiecte, fi-
nanþate de Uniunea Eu-
ropeanã, au triplul ob-
iectiv de a îmbunãtãþi
securitatea rutierã, de a
contribui la dezvoltarea
economicã a regiunilor
vizate ºi de a consolida
coeziunea teritorialã din
România”, a argumen-
tat comisarul european
pentru politicã regiona-
lã, Corina Creþu.

Alte 62 milioane de
euro vor fi utilizate pen-
tru reabilitarea unei sec-
þiuni din drumul naþio-
nal 6, ce leagã oraºele

Alexandria ºi Craiova, în sud-ves-
tul þãrii, cu scopul de a ameliora
securitatea rutierã ºi de a reduce
timpul de deplasare cu trei sferturi
de orã. Nu în ultimul rând, aproxi-
mativ 9 milioane de euro vor finan-
þa construirea secþiunii de drum
dintre oraºele Timiºoara ºi Lugoj,
precum ºi a unei variante ocolitoa-
re în zona Timiºoara.

MARGA BULUGEAN
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Preþul cerealelor pe pieþele re-
prezentative din România pentru
sãptãmâna 23 a acestui an este
îmbucurãtor pentru agricultori.
MADR opereazã în analiza sa
statisticã cu preþurile medii prac-
ticate pe pieþele reprezentative
din România ºi elaboreazã o ra-
portare pe cele trei mari provin-
cii: Banat, Muntenia ºi Oltenia.

La ultima data analizatã, 14 iu-
nie a.c., preþul cu care se tranz-
acþioneazã grâul pentru panifi-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) informeazã cã, pânã la data
de 31.07.2017 inclusiv, se depun cererile
de platã a ajutorului pentru cantitãþile de mo-
torinã achiziþionate ºi utilizate în agricultu-
rã, aferente perioadei aprilie – iunie 2017
(trim. II al anului 2017). Beneficiarii pen-
tru care a fost emis acordul prealabil de
finanþare pentru anul 2017 depun cererile
de solicitare a ajutorului de stat însoþite de
o situaþie centralizatoare privind cantitãþile
de motorinã achiziþionate ºi utilizate în tri-
mestrul respectiv, precum ºi documentele
prevãzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015
pentru aprobarea Procedurilor specifice de
implementare ºi control, precum ºi a for-
mularisticii necesare aplicãrii schemei de
ajutor de stat pentru reducerea accizei la

Cererile pentru subvenþia
la motorinã trebuie depuse
pânã la sfârºitul acestei luni

motorina utilizatã în agriculturã. În perioa-
da 2017 - 2020, diferenþa dintre rata acci-
zei standard, calculatã prin actualizarea ni-
velului prevãzut în coloana 4 din anexa nr.
1 la titlul VIII “Accize ºi alte taxe speciale”
din Legea nr. 227/2015, cu completãrile
ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4)
din acelaºi act normativ, ºi rata accizei re-
duse prevãzutã la alin. (2) se acordã ca aju-
tor de stat sub formã de rambursare.

Valoarea accizei pentru anul 2017 este
de 1,4185 lei/litru. Cererile de platã pot
fi depuse de administrator/reprezentantul
legal sau împuternicitul acestuia, caz în
care împuternicirea este emisã de cãtre ad-
ministratorul/reprezentantul legal ºi este
însoþitã de copia actului de identitate al per-
soanei împuternicite.

În statistica MADR

Potrivit ultimelor date prezentate de
MADR, privind preþurile medii la ce-
reale, pe pieþele reprezentative din
România, grâul de panificaþie în sãp-
tãmâna 23 a anului în curs, la nivelul
Olteniei, se vinde cu 731, 29 de lei/

caþie la nivelul Olteniei este de
731,29 lei/tonã. Cu douã sãptã-
mâni în urmã, preþul nu urca de
650 lei/to. Sub valoare de comer-
cializare sus-menþionatã se gã-
seºte zona Banatului. Aici, tona
de grâu furajer se tranzacþionea-
zã cu 666,07 lei. La finele lunii
mai a.c., preþul era de 601 lei/
tona. Ne depãºeºte Muntenia, cu
doar 17 lei/kg.

La grâu furajer stãm bine. Se
tranzacþioneazã cu 680 lei/to. În

Banat, preþul este de doar 605,03
lei/tonã. Orzul pentru furaje, tot
la ultima raportare a MADR, dar
numai pentru Muntenia, se vin-
de cu 600 de lei/tona.

O producþie
ridicatã de marii
fermieri doljeni

Dincolo de aceste date statis-
tice, realitatea de pe teren, de
aici, din Dolj este cu totul alta:
grâul de panificaþie se vinde cu
0,58 lei/kg. Adicã, 580 lei/tona!
Or, pânã la 731,29 lei/tona, cât
raporteazã MADR, este o mare
diferenþã. Dar, ca de fiecare
datã, trebuie sã cobori la brazdã
ca sã vezi realitatea. De altfel,
Anexa la Hotãrârea nr. 6/2017 a
Consiliului Judeþean Dolj privind
stabilirea preþurilor medii ale
produselor agricole în vederea
determinãrii veniturilor obþinute
din arendare aratã cã la grâu s-a
votat un preþ mediu de 0,55 lei/
kg. Cu atât vând ºi fermierii mai
departe. Sã mai amintim cã, la
orz ºi porumb boabe s-a fixat
preþul mediu de 0,44 lei/kg, la
floarea soarelui ºi fasole boabe
0,90 lei/kg; iar la varzã 0,60 lei/
kg. Din analiza hotãrârilor din
alte judeþe putem observa cã nu
existã diferenþe majore: Teleor-
manul a aprobat 0,62 lei/kg la
grâu; Timiºul 0,40; Iaºul 0,58;
Ialomiþa ºi Mehedinþiul 0,57 lei/

kg. Cotaþiile la Matif, pentru
grâul de panificaþie cls.1 FOB
Rouen pentru luna iulie indicã
166,73 euro/tonã, adicã 760,57
lei/tona; iar pentru vânzãrile din
luna august preþul va fi foarte
puþin mãrit, ajungând la 169
euro/to.

Doljul  are de recoltat  în
aceastã varã o suprafaþã totalã
de 157.131 ha cultivate cu grâu
ºi, cum producþia medie deja
consemnatã este de 4.058 kg/ha,
se poate conta pe circa 650.000
tone de grâu la nivelul judeþului
nostru.

tonã. În Banat este tranzacþionat, în
medie, cu 666 lei/tonã, în Muntenia
cu 748 lei/to. Totodatã, la grâu fura-
jer, Oltenia este în top, cu 680 lei/to,
depãºind Banatul, unde se practicã o
medie de 605,03 lei/to.

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

Preþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþiePreþul pentru grâul de panificaþie
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere



55 de unitãþi de învãþãmânt din Dolj nu
au autorizaþie de securitate la incendiu

Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,
aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale
Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,Douã manuale concepute de profesorii din Craiova,
aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionaleaprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale

cuvântul libertãþii / 7miercuri, 26 iulie 2017 educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

De curând, Ministerul Educaþiei Naþio-
nale a aprobat lista manualelor destinate
anului ºcolar urmãtor. Dupã verificãri ºi
evaluãri, din judeþul Dolj au primit apro-
bare douã manuale, ambele pentru clasa a
V-a, la „Biologie” (autori prof. Atia Mi-
haela Fodor, Monica Leontina Sunã,
Viorica Boldiºor, Carmen Mihaela Ciu-
culescu)  ºi la „Matematicã” (prof.  Le-
nuþa Andrei, Mãdãlina Cãlinescu, Ani
Drãghici ºi Maria Popa).   Manualele sunt
elaborate în conformitate cu cerinþele unui
învãþãmânt modern . La „Biologie”, fiind
disciplinã integratã, cartea are menirea de
a participa la formarea competenþelor de
care au nevoie toþi elevii pentru dezvolta-
rea personalã. Manualul se prezintã ca un
ghid necesar cercetãrii ºi cunoaºterii lu-
mii vii, rãspunzând interesului elevilor pen-
tru cunoaºterea mediului. Se încurajeazã
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lecturarea unor texte care redau aspecte
din ecosisteme ºi desfãºurarea orelor într-
un spaþiu natural, iar interactivitatea este
un punct important, fiind încurajatã ana-
liza unor aspecte din ecosisteme, prognos-
ticarea unor consecinþe ale activitãþii omu-
lui asupra unor vieþuitoare ºi argumenta-
rea ideilor, dupã cum a precizat una din-
tre autoare, Atia Fodor. Aceasta a mai
menþionat cã se va lucra, conform ma-
nualului, diferenþiat cu elevii, în funcþie
de abilitãþile acestora, fiind ºi o variantã
digitalã, aºa cum se cere în prezent, pre-
cum ºi un caiet auxiliar pentru copii. „Ma-
tematica” are ºi ea un manual destinat
copiilor, prof. Mãdãlina Cãlinescu expli-
când, pe scurt, ceea ce conþine acesta:
„Se adreseazã tuturor copiilor ºi facilitea-
zã predarea ºi învãþarea diferenþiatã în
funcþie de pregãtirea ºi competenþele do-

bândite de elevi în ciclul primar. De ase-
menea, se construieºte un dialog cu tânã-
rul, prin prezentarea conþinuturilor mate-
matice într-un stil atractiv ºi intuitiv, evi-
tându-se abuzul de notaþii ºi de abstracti-
zare; conþine aplicaþii prezentate gradual,
de la simplu la complex, ce integreazã
matematica într-un context cotidian ºi
dezvoltã gândirea logicã, lucrul individual
ºi cel în echipã. Trebuie sã amintesc cã
este ºi o variantã digitalã, ce oferã în plus
exerciþii ºi teste de autoevaluare interac-
tive, animaþie ºi filme. Mai trebuie sã
amintesc ºi nfaptul cã la sfârºitul fiecã-
rui capitol existã atât un set de exerciþii
ºi probleme recapitulative, cât ºi unele
ce evidenþiazã relaþia dintre matematicã
ºi lume, prin jocuri ce stimuleazã creati-
vitatatea ºi curiozitatea elevilor”.

CRISTI PÃTRU

Scopul evenimentului a fost de
a aduce mai aproape de craioveni
culturi din întreaga lume, oferin-
du-le ocazia de a afla mai multe
detalii despre tradiþiile, obiceiurile
voluntarilor ajunºi în Craiova da-
toritã proiectelor AIESEC. Partici-
panþii au putut gusta din prepara-
tele culinare specifice þãrii fiecãrui
voluntar precum: China, Thailan-
da, Spania, Egipt, Portugalia, Gre-
cia, Scoþia, Tunisia, Turcia; de
asemenea, s-a dansat pe cântece
tradiþionale fiecãrei culturi.

“Pot spune cã acest Global Vil-

Global Village a depãºit
graniþele dintre culturi

Multiculturalitatea a rãsunat în Bãnie în
acest weekend datoritã evenimentului marca
AIESEC Craiova, Global Village care a strâns

în acelaºi loc aproximativ 100 de voluntari in-
ternaþionali, tinerii ce au ales sã se implice
activ în schimbarea lumii.

lage ne-a depãºit aºteptãrile, m-a
bucurat foarte mult faptul cã oa-
meni de diferite vârste au comuni-
cat deschis cu studenþii internaþio-
nali participanþi, scopul acestui eve-
niment fiind atins. Atmosfera a fost
una placutã, degajatã, în care am
interacþionat, ca ºi craioveni, cu
diferite culturi din douãzeci ºi douã
de þãri. Am observat deschiderea
persoanelor prezente la nou ºi asta
nu poate reprezenta decât un fac-
tor pozitiv în reuºita evenimentu-
lui. De altfel,tinerii internaþionali au
rãmas cu o pãrere plãcutã despre

atmosfera ºi mentalitatea localã. Aº
vrea sã îi mulþumesc pe aceastã cale
partenerului nostru, EVOBRAND,
care a contribuit la succesul eveni-
mentului ºi sperãm sa îl avem alã-
turi în continuare.” declarã ªerban
Bãluþã, preºedintele organizaþiei AIE-
SEC Craiova.

Global Village este un eveniment
cu o istorie importantã pentru or-
ganizaþia de studenþi, acesta adu-
când laolaltã mai multe culturi unde
oamenii pot socializa într-un me-
diu deschis ºi prietenos. De ase-
menea, craiovenii au putut afla mai
multe detalii ºi despre programele
de internship internaþional pe care
AIESEC le pune la dipoziþia tineri-
lor studenþi, astfel încât aceºtia sã
îºi dezvolte abilitãþile de comuni-
care ºi de leadership.

AIESEC  este o asociaþie studen-
þeascã globalã, non-guvernamentalã,
independentã, condusã de studenþi sau
proaspãt absolvenþi ai unei instituþii de

învãþãmânt superior prezentã în pes-
te 126 de þãri ºi teritorii al cãrui scop
este crearea unei lumi mai bune.

CRISTI PÃTRU

Reprezentanþii In-
spectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat, ieri, în
cadrul unei conferinþe
de presã, cã, în urma
controalelor de preveni-
re desfãºurate, au fost
identificate 55 unitãþi de
învãþãmânt care sunt uti-
lizate fãrã a deþine auto-
rizaþie de securitate la
incendiu. Este vorba de-
spre 24 de grãdiniþe, din
care 16 sunt în mediul
rural, 26 de ºcoli prima-
re sau generale ºi 5 li-
cee sau ºcoli postlicea-
le. În plus, în judeþul Dolj au fost puse în funcþiune
fãrã a deþine autorizaþie de securitate la incendiu un
numãr de 9 unitãþi de îngrijire a sãnãtãþii (policlinici
sau dispensare). „Vreau sã precizez cã este vorba,
în mare parte, despre construcþii aparþinãtoare, puse

S-au afiºat rezultatele finale ale
Concursului pentru ocuparea postu-
rilor didactice în învãþãmântul preu-
niversitar, vorbind de titularizare.
Astfel, la nivelul judeþului Dolj, au
fost evaluate 751 de lucrãri, în pe-
rioada legalã fiind depuse 144 de

în funcþiune fãrã auto-
rizaþie de securitate la
incendiu, nu cã toatã
ºcoala ar funcþiona
fãrã autorizaþie. Im-
portant este cã terme-
nul pentru obþinerea
autorizaþiei de securita-
te la incendiu se proro-
gã pânã la data de 30
septembrie 2017. Noi
depunem toate efortu-
rile ºi acordãm sprijin
de specialitate directo-
rilor acestor unitãþi de
învãþãmânt pentru a
rezolva problema pânã
la începerea anului

ºcolar”, a declarat Adrian Pãduraru, ºeful Inspec-
þiei de Prevenire din cadrul ISU Dolj, adãugând cã
vor fi fãcute publice doar unitãþile de învãþãmânt care
nu vor intra în legalitate la expirarea termenului.

CARMEN ZUICAN

Astãzi se face repartizarea la „titularizare”
contestaþii. Dupã reevaluare, au
fost admise 139 de contestaþii (98
în plus, restul în minus). Diferenþele
cele mai mari sunt înregistrate la „la-
tinã” (de la 4,55 la 7,00) ºi la „Limba
ºi literatura englezã” (de la 7,40 la
4,55). Pentru angajarea pe perioadã

nedeterminatã (titularizare),
candidaþii trebuie sã obþinã
minimum nota 7,00 atât la
proba scrisã, cât ºi la cea
practicã/inspecþie specialã
la clasã în profilul postului.
Pentru angajarea pe o du-
ratã determinatã (suplini-
re), cadrele didactice au
nevoie de cel puþin 6,00,
la ambele probe. Reparti-
zarea pe posturi va avea loc
astãzi, la „titularizare”, în-
cepând cu ora 10:00, la se-
diul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Propuse atât ca o modalitate
practicã de petrecere a timpului li-
ber pentru cei mici, cât ºi pentru a
pãstra contactul cu publicul tânãr ºi
a revitaliza interesul acestora pentru
istorie ºi arheologie, atelierele creati-
ve “Micul Arheolog”, ”Mânuþe pri-
cepute” ºi „Creaþie bijuterii” au fost
dezvoltate în cadrul unui proiect
cultural mai amplu, intitulat „Priete-
nii Istoriei” ºi au un important rol
educativ. ”Trebuie percepute în cheia
transferului interactiv, interdiscipli-
nar, ce conduce imaginaþia ºi creati-
vitatea participanþilor de la artefac-
tele istorice la dezvoltarea cunoºtin-
þelor teoretice de culturã, istorie ºi
arheologie”, dupã cum îºi prezintã
proiectul chiar organizatorii.

O experienþã ineditã
pentru copii

În cadrul atelierului „Micul ar-
heolog”, cei mici au învãþat tehni-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Toate întâlnirile din cadrul cursu-
lui sunt organizate de jurnalistul La-
ura Pumnea, coordonatorul acþiunii
ºi voluntar cu vechime al bibliotecii
craiovene. O mare calitate al gazdei
acestui curs este ºi cãldura cu care
comunicã, în mod special, cu copi-
ii. ªi din acest motiv, întâlnirea va fi
una deosebit de agreabilã pentru
micuþi. “Întâlnirile sub genericul
«Micul Jurnalist» sunt o perma-
nentã sursã de inspiraþie recipro-
cã. Trecem, jucându-ne, prin no-
þiuni teoretice, învãþãm sã con-
struim întrebãri care sã dea ºansã
rãspunsurilor ce asigurã conþinut
informativ pentru revista realizatã
împreunã cu Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj. Sper cã
toþi participanþii vor deveni minþi
deschise ºi frumoase pentru cã Bi-
blioteca Aman este sinonimã cu lec-
tura, cartea ºi cunoaºterea”, a mãr-
turisit Laura Pumnea.

Despre lucrurile mari,
în cuvinte simple

Organizatorii îºi propun sã îi in-
troducã pe copii în aceastã poveste
frumoasã ºi plinã de aventurã a pre-

“Micul Jurnalist”, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”

Jurnalismul, o poveste cu ziare ºi eroi-jurnaliºti
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia

Aman” desfãºoarã, în cadrul programului “Bi-
blioteca din vacanþã”, cursul ”Micul jurna-
list”, unul dintre cele mai longevive ºi fru-
moase acþiuni care se desfãºoarã în perioada
vacanþei de varã. Prin intermediul unui gaz-
de speciale, „cu lipici” la publicul aflat la vâr-

sta copilãriei – jurnalistul Laura Pumnea,
copiii vor antrenaþi într-o altfel de poveste,
una care are, ca eroi, ziare ºi jurnaliºti. Fi-
nalul fiecãrei ediþii se concretizeazã prin edi-
tarea ºi tipãrirea Revistei “Micul Jurnalist”,
o platformã atractivã în care sunt incluse tex-
tele participaþilor.

sei scrise. Cursul pleacã de la zia-
rele care reflectau realitãþile seco-
lului al XIX-lea, fiind încã de la în-
ceputuri adevãrate tribune politice.
Surprindeau prin concizia verbului,
ca ºi prin precizia ºi competenþa cu
care erau descrise evenimente ºi
fenomene interne ºi internaþionale.
”Presa acelor vremuri fãcea primii
paºi importanþi în direcþia onorãrii
rolului de câine de pazã al demo-
craþiei, fie ea, aceasta din urmã, in-
stabilã ºi minatã de numeroase pie-
dici ºi dificultãþi specifice, bineîn-
þeles, oricãrei noi întreprinderi. Era
epoca în care ziarele dobândeau
credibilitate ºi influenþã. Caracteris-
ticile de odinioarã, între care pro-
fesionalizarea continuã, acurateþea
ºi competenþa frazei ºi echilibrul
abordãrii, asigurã ºi astãzi forþa de
care dispun presa ºi jurnalismul, în
ansamblul lor”, este de pãrere Lau-
ra Pumnea, coodonatorul cursului
„Micul Jurnalist”.

Pe urmele ziarelor
Întocmai ca pe o poveste, jur-

nalismul este urmãrit în timp. Co-
piii vor afla ce s-a întâmplat cu zia-
rele în secolul XX, când au înce-

put sã se diversifice ºi sã fie din ce
în de mai multe. Împreunã cu par-
ticipanþii la curs, organizatorii vor
încerca apoi sã creioneze ºi porte-
tul jurnalistului acelui timp, care ata-
ca teme variate. Cronicile, reporta-
jele ºi materialele se distingeau prin
coerenþã, condei ºi, evident, nota
personalã pe care autorii o impri-
mau în fiecare datã textelor sem-
nate. ”Încorsetãrii din perioada co-
munistã i-a urmat o explozie infor-
maþionalã care a coincis cu înce-
putul anilor ’90. Bascularea de la
cenzura ºi îngrãdirile specifice ce-
lei de-a doua jumãtãþi a secolului XX
la libertatea absolutã, cu toate deri-
vatele ei, nu a fost, aºa cum în mod

eronat s-ar putea crede, o schim-
bare linã de macaz. Puzderia de
publicaþii apãrute în urmã cu aproa-
pe trei decenii venea sã rãspundã
unei nevoi reale, mult timp þinutã în
surdinã, de informare. Informare
cu privire la tot ºi la toate”, urmã-
reºte evoluþia presei româneºti pânã
în ziua de azi Laura Pumnea.

Micii jurnaliºti nu trebuie
sã lipseascã
de la acest curs

Proiectul este unul deosebit de
interesant ºi, cu siguranþã, va stârni
curiozitatea copiilor, organizatorii
fiind convinºi cã mulþi dintre par-

ticipanþi se vor îndrãgosti de aceas-
tã frumoasã meserie ºi vor deveni
jurnaliºtii de mâine, ale cãror sem-
nãturi le vor regãsi, peste timp, la
finalul articolelor de ziare. “Micul
Jurnalist este despre media, despre
informaþie ºi, în definitiv, onesti-
tate. Cursul destinat micilor ºi, spe-
rãm noi, viitorilor jurnaliºti are ca
principal scop familiarizarea copii-
lor cu maniera articulatã ºi argu-
mentatã de exprimare, cu modali-
tãþile de redactare a unui text, rea-
lizare a unui interviu ºi multe altele
asemenea. Evident, cu toþii ne do-
rim o presã de calitate, jurnaliºti
oneºti ºi competenþi ºi, mai pre-
sus de orice, materiale consisten-
te ºi concludente. Toþi cei care iau
parte la cursul “Micul Jurnalist” au
ocazia, în prezenþa unui jurnalist
de calibru, Laura Pumnea, volun-
tar al bibliotecii, sã adreseze între-
bãri, sã pãtrundã tainele presei ºi,
în general, sã se acomodeze cu
toate provocãrile ºi bucuriile pe
care le aduce cu sine meseria de
jurnalist”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii “Ju-
deþene Alexandru ºi Aristia Aman”,
care gãzduieºte acest curs. O în-
tâmplare fericitã face ca însuºi
managerul bibliotecii, Lucian Din-
diricã, sã provinã din aceeaºi
breaslã a jurnaliºtilor cu vocaþie.

Peste 150 de copiii au trecut pragul, în
aceastã lunã, Muzeului Olteniei - secþia de Is-
torie-Arheologie, fiind atraºi de tainele ºi fire-
le nevãzute care duc la marile descoperiri ar-
heologice din care, pânã la urmã, se compune
istoria. Atelierele verii, propuse de specialiº-

tii Secþiei Istorie-Arheologie, au stârnit curio-
zitatea pasionaþilor de  un real succes, care va
fi încunat astãzi când are loc festivitatea de pre-
miere a participanþilor la proiectului cultural-
educativ „Prietenii Istoriei”, demarat de cãtre
specialiºtii secþiei, la începutul lunii iulie.

cile de sãpãturã arheologicã ºi au
descoperit obiecte care fac parte din
diferite epoci istorice, alãturi de
povestea lor. Participanþii modulu-
lui „Mânuþe pricepute” ºi-au arãtat
îndemânarea în prelucrarea lutului
ºi ipsosului, realizând  vase cera-

mice ºi statuete antropomorfe ºi
zoomorfe, având ca sursã de inspi-
riraþie chiar artefactele ce se gãsesc
în patrimoniul muzeal.

În cadrul atelierului „Creaþie bi-
juterii”, copiii ºi-au dat frâu liber
imaginaþiei ºi au creat obiecte de

podoabã istoricã– cercei, brãþãri,
coliere, inele. Tematicile diverse ºi
atractive, care au fost propuse de
specialiºtii Muzeului Olteniei, sti-
mularea consecventã a interactivi-
tãþii ºi creativitãþii celor peste 150
de participanþi, cu vârste cuprinse
între 4-12 ani, au determinat fa-
miliarizarea micuþilor participanþi
cu tehnicile ce readuc la viaþã ob-
iecte ºi comori ale civilizaþiilor de-
mult apuse.

Au deprins din tainele arheologiei
Sub coordonarea arheologilor ºi

muzeografilor Secþiei de Istorie-
Arheologie, copiii au învãþat sã
identifice ºi un sit arheologic, sã
traseze o secþiune arheologicã, sã
foloseascã instrumentele specifice
unui ºantier arheologic (ºpaclu,
ruletã, perie, busolã). Chiar ei au
realizat sãpãturi sistematice, res-

pectând toate etapele specifice ºan-
tierelor arheologice: mãsurare to-
pograficã, colectarea materialului
arheologic (silexuri, ceramicã ne-
oliticã, bãnuþi), desenarea artefac-
telor descoperite. Au învãþat apoi
sã cureþe ºi sã clasifice obiectele
descoperite, sã reconstituie, în re-
plici de lut, vase ceramice.

Atelierele creative demarate de
Secþia de Istorie Arheologie, dema-
rate începând cu data de 1 iulie, au
oferit, ºi cadrul perfect pentru dez-
voltarea de  noi prietenii, i-au îm-
bogãþit pe copii cu mai multe infor-
maþii ºi, deopotrivã, le-a oferit multe
clipe de amuzament. Îndemânarea
ºi dedicaþia participanþilor sunt re-
cunoscute de organizatori, Muzeul
Olteniei conferindu-le tuturor diplo-
me prin care li se acordã titlul ono-
rific de „Prietenii Istoriei la Muzeul
Olteniei Craiova”.
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“Lituania observã îndeaproape
ºi în mod constant exerciþiile ºi
celelalte activitãþi militare desfãºu-
rate în regiunea vecinã ºi împãrtã-
ºeºte informaþiile pe care le primeº-
te cu aliaþii NATO”, a spus Um-
brasas. Viceministrul Apãrãrii a
precizat cã sperã ca exerciþiile
efectuate de Rusia ºi China sã res-
pecte cerinþele convenite la nivel
general de comunitatea internaþio-
nalã. “Sperãm cã legislaþia mariti-
mã internaþionalã va fi respectatã
în timpul exerciþiilor ºi cã nu vor
apãrea obstacole în calea activitã-
þii economice în Marea Balticã”, a
mai spus Umbrasas.
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Ministrul britanic pentru Brexit
anunþã un progres în discuþiile
privind drepturile cetãþenilor

Ministrul britanic pentru
Brexit, David Davis, a declarat
ieri cã a fost înregistrat un
progres în discuþiile privind
drepturile cetãþenilor care vor
locui în Marea Britanie ºi în
Uniunea Europeanã dupã ieºirea
þãrii din Blocul comunitar,
relateazã site-ul agenþiei The
Associated Press. Dupã o
întrevedere cu ministrul ceh de
Externe, Lubomir Zaoralek,
David Davis a precizat cã existã
un dezacord cu privire la rolul
Curþii Europene de Justiþie. UE
doreºte ca instanþa sã fie ultimul
factor decizional pentru soluþio-
narea mai multor probleme dupã
semnarea acordului de Brexit,
dar Marea Britanie respinge
aceastã propunere. “Guvernul
vrea un acord rapid privind
drepturile cetãþenilor britanici
care locuiesc în UE ºi ale
cetãþenilor europeni care trãiesc
în Marea Britanie, pentru a le
oferi anumite certitudini în viitor.
Am înregistrat progrese în
privinþa altor subiecte importan-
te din cadrul negocierilor. Dar
orice acord are nevoie de
aprobarea Parlamentului Marii
Britanii”, a spus Davis. Sãptãmâ-
na trecutã, negociatori din
partea Marii Britanii ºi a Uniunii
Europene s-au întâlnit la
Bruxelles, pentru o nouã rundã
de discuþii privind Brexit.

SUA: Coreea de Nord s-ar
putea pregãti pentru un alt test
balistic

Coreea de Nord pare sã se
pregãteascã pentru un nou test
balistic, potrivit unui oficial
american al Departamentului
Apãrãrii, citat de presa internaþi-
onalã. Oficialul de la Casa Albã
ar fi transmis cã în oraºul nord-
coreea Kusong au fost vãzute
vineri mai multe vehicule ce
transportau echipamente de
lansare a rachetelor.Atunci când
un asemenea echipament este
vãzut, o viitoare lansare  poate
avea loc în termen de ºase zile,
conform oficialului. Aceastã datã
ar coincide cu sãrbãtoarea de 27
iulie, ce marcheazã armistiþiul
Rãzboiului nord-coreean. Coreea
de Nord s-ar putea pregãti la
aceastã datã pentru un alt test
balistic cu o rachetã interconti-
nentalã sau cu una de razã medie.

O femeie, luatã ostaticã
de cãtre un bãrbat înarmat,
în Marea Britanie

Un bãrbat înarmat, din oraºul
britanic Oldham, a luat ostaticã
o femeie, dupã ce iniþial acesta se
baricadase în propria sa locuin-
þã, informeazã presa britanicã.
Un copil ºi un bebeluº au fost
salvaþi din interiorul locuinþei
bãrbatului, din comitatul Greater
Manchester. Poliþia armatã a fost
desfãºuratã la faþa locului în
cursul nopþii, dupã ce au existat
plângeri cã bãrbatul s-ar fi închis
în domiciliul sãu. Un localnic a
transmis presei cã bãrbatul ar fi
tãiat o conductã de gaze, iar
vecinii acestuia au fost evacuaþi
din cauza unui eventual pericol
de explozie. Poliþia a transmis
alerte de evitare a zonei în cauzã.

Franþa, Germania ºi Rusia au me-
diat discuþii între guvernul ucrainean
ºi rebelii susþinuþi de Rusia, care s-
au confruntat din aprilie 2014, iar
conflictul s-a soldat cu peste 10.000
de morþi. Preºedintele Ucrainei, Pe-
tro Poroºenko, a anunþat cã a purtat o discuþie
telefonicã la care au participat preºedintele
francez Emmanuel Macron, cancelarul german
Angela Merkel ºi liderul rus Vladimir Putin.

“Cei patru lideri au notat importanþa unei
încetãri definitive a focului, a retragerii ar-
mamentului greu ºi a retragerii forþelor, cu o
monitorizare a situaþiei de 24 de ore de cãtre
OSCE. Pãrþile au convenit sã coordoneze eta-
pele finale privind siguranþa ºi sã continue sã
lucreze la foaia de parcurs pentru punerea în
aplicare a acordurilor de la Minsk. În acest
scop, o reuniune a formatului Normandia ur-
meazã sã aibã loc în a doua jumãtate a lunii
august”, se aratã într-un comunicat al preºe-

Microbuzul avea nouã cetãþeni
români la bord, inclusiv ºoferul,
fiind înmatriculat în Bulgaria. Au-
tovehiculul a lovit un tir înmatri-
culat în Polonia, staþionat pe par-
tea dreaptã a drumului, au decla-
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Lituania urmãreºte îndeaproape exerciþiile
navale Rusia-China, din cadrul programului Joint
Sea-2017, ºi va informa aliaþii NATO despre des-
fãºurarea evenimentelor, a anunþat marþi vicemi-
nistrul Apãrãrii din Lituania, Vytautas Umbrasas,

relateazã site-ul agenþiei Tass.

Exerciþiile navale Rusia-China
din Marea Balticã intrã marþi în
faza activã, a anunþat oficialul rus
Roman Martov. Navele ruse ºi chi-
neze care participã la exerciþii au
pãrãsit baza Baltiysk cãtre zonele
desemnate din Marea Balticã ºi vor
exersa focuri de artilerie la þinte
de suprafaþã ºi din aer. Progra-
mul Joint Sea-2017 se desfãºoarã
în perioada 25-27 iulie ºi mai cu-
prinde testarea unor mãsuri de
apãrare anti-sabotaj, anti-avioane
ºi anti-nave, precum ºi acordarea
de asistenþã pentru o navã aflatã
în primejdie.

China a delegat trei nave de rãz-

boi pentru a participa la exerciþii -
distrugãtorul Hefei, fregata Yun-
cheng ºi vasul de aprovizionare
Lomahu. Marina rusã este repre-
zentatã de douã corvete - Stere-
gushchy ºi Boiky - ºi de remor-
cherul de salvare SB-123. Fazele

diferite ale exerciþiilor vor implica
elicoptere multirol de tip Kamov
Ka-27, bombardiere tactice Suk-
hoi Su-24, avioane militare de
transport Antonov An-26 din flota
balticã ºi elicoptere aflate pe nave
de rãzboi chineze.

Trei români morþi ºi alþi ºase rãniþi, într-un
accident pe o autostradã din Ungaria

Trei români au murit ºi alþi ºase au fost rãniþi marþi
dimineaþa, în jurul orei 06.00, într-un accident pe o

autostradã din Ungaria, informeazã MAE. Victimele se
aflau într-un microbuz care se îndrepta spre România.

rat pentru Mediafax surse apro-
piate anchetei.

“Consulatul General al Româ-
niei la Gyula are în atenþie acci-
dentul produs în dimineaþa zilei de
25 iulie a.c. ºi a întreprins demer-

suri pe lângã autoritãþile locale în
vederea obþinerii unor informaþii
suplimentare. Potrivit informaþii-
lor disponibile momentan, acci-
dentul s-a soldat cu decesul a trei
cetãþeni români, precum ºi cu rã-
nirea altor ºase cetãþeni români,
care au fost transportaþi ºi inter-
naþi la spitale din proximitate”.

Victimele se aflau într-un mi-
crobuz care se îndrepta spre Ro-
mânia. Nu s-a stabilit, pânã în
acest moment, care au fost cau-
zele care au dus la producerea
accidentului. “Toate cele nouã vic-
time circulau la bordul unui mi-

crobuz care se îndrepta spre Ro-
mânia. Pânã în prezent, circum-
stanþele în care s-a produs acci-
dentul nu au fost clarificate. De
asemenea, o echipã mobilã împre-
unã cu ºeful oficiului consular s-
au deplasat în regim de urgenþã,
la locul accidentului ºi la spitalele
din zonã pentru a acorda sprijinul
necesar. Consulatul General al
României la Gyula monitorizeazã
cu prioritate cazul ºi este în con-
tact cu autoritãþile locale, fiind
pregãtit sã acorde asistenþã con-
sularã, în funcþie de solicitãri”,
transmite MAE.

Germania, Franþa, Rusia ºi Ucraina s-au angajat
sã punã în aplicare planul de PACE în estul Ucrainei

Liderii de stat ºi de guvern din Germania, Franþa,
Rusia ºi Ucraina s-au angajat luni sã punã în aplicare

planul de pace în estul Ucrainei, în urma discuþiilor din
formatul Normandia, relateazã site-ul agenþiei Tass.

dinþiei ucrainene.
Petro Poroºenko a subliniat “importanþa in-

troducerii unei misiuni de pace a ONU în Don-
bas” ºi a acuzat Rusia de “reticenþã în elibera-
rea ostaticilor, inclusiv a celor care sunt deþi-
nuþi ilegal în Rusia”. Emmanuel Macron ºi An-
gela Merkel au pledat pentru “inadmisibilitatea
oricãror declaraþii care submineazã integrita-
tea teritorialã a Ucrainei, în special în ceea ce
priveºte înfiinþarea aºa-numitei Malorossiya”.

Grupul de contact Normandia a fost creat
pentru a media între pãrþile aflate în conflict
în vederea începerii unui proces de pace în
regiunile controlate de rebelii separatiºti în es-
tul Ucrainei. Din acest format fac parte ºefii

de stat ºi de guvern, precum ºi mi-
niºtrii de Externe din Germania,
Rusia, Ucraina ºi Franþa. Aleksandr
Zaharcenko, liderul autoproclama-
tei Republici Populare Doneþk, a
anunþat sãptãmâna trecutã un plan

de proclamare a unui nou stat, dar nu doar în
regiunile separatiste proruse est-ucrainene, ci
pe întregul teritoriu al þãrii. Va fi elaboratã o
nouã constituþie care va fi supusã unui refe-
rendum, iar Zaharcenko a propus numele
“Malorossiya” (“Mica Rusie”) pentru noua þarã,
o denumire a actualului teritoriu ucrainean de
pe vremea Imperiului Rus.

Conflictul militar din regiunile Doneþk ºi
Lugansk, între serviciile de securitate ucrai-
nene ºi insurgenþi separatiºti proruºi, a izbuc-
nit în 2014, dupã înlãturarea Administraþiei
proruse de la Kiev ºi anexarea regiunii ucrai-
nene Crimeea la Rusia, manevrã condamnatã
de Occident.
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METEO

În mare parte
seninmiercuri, 26 iulie - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,5617 ............. 45617
1 lirã sterlinã................................5,0963....................50963

1 dolar SUA.......................3,9136........39136
1 g AUR (preþ în lei)........157,5803.....1575803

Cursul pieþei valutare din 26 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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MIERCURI - 26 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Fratii Karamazov
1969, Rusia, Dramã
22:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã

TVR 2

07:40 Trumbo
09:50 Osmosis Jones
11:25 I Saw the Light
13:30 Inferno
15:35 Aventura
17:25 Bucurie de sãrbãtori
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Lungul drum al lui Billy Lynn
21:55 Urzeala tronurilor
22:55 Twin Peaks
00:00 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi
01:45 O rãscumpãrare de un miliard

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Cred cã da
2013, Canada, Comedie
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Spionul din vecini
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Martor ºi acuzator
2010, SUA, Dramã
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lângã tine (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:30 Iubire ºi onoare
00:30 Dimineþi lângã tine (R)
01:30 Parola: Te iubesc (R)
03:00 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Petale de singurãtate (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Când spiritele se rãzbunã

(R)
13:45 Tarzan (R)
15:45 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 Strãin la uºa ta
22:45 Departe de Câmpia în

Flãcãri
01:00 Strãin la uºa ta (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Când spiritele se rãzbunã

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Xtra Night Show

01:00 La birou

2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

02:00 Observator (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acasã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Sãptãmâna nebunilor (R)

1971, România, Aventuri, Istoric

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

16:00 Declaraþie de dragoste

1985, România, Romantic,

Dragoste

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Jandarmul ºi jandarmeriþele

1982, Franþa, Comedie, Crimã

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Nunþi de poveste

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 FIGHT NIGHT “Drumul

spre America” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Lungul drum
al lui Billy Lynn

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Filmul este spus din punctul
de vedere al soldatului de 19
ani Billy Lynn (Joe Alwyn) care,
împreunã cu ceilalþi soldaþi din
plutonul Bravo, devine un erou
dupã o bãtãlie din Irak ºi este
adus acasã pentru un tur al
victoriei. Prin intermediul amin-
tirilor, filmul dezvãluie ce s-a
întâmplat cu adevãrat...

Spionul din vecini

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Bob Ho este un super agent
CIA sub acoperire, care de-a
lungul timpului a reuºit sã
doboare numeroºi dictatori,
teroriºti ºi chiar imperii malefi-
ce, asta pânã când s-a lovit de
cea mai complicatã misiune a
carierei sale: sã fie babysitter.
Înainte ca Gillian sã-i devinã
soþie devotatã, Bob mai are de
îndeplinit o singurã misiune,
respectiv sã câºtige prin orice
mijloace încrederea si iubirea
celor trei copii ai iubitei sale.

Strãin la uºa ta

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Beth este o tânãrã care
deþine un restaurant foarte
aproape de o autostradã
soasã din uz. La uºa ei
soºeste Barry, un tânãr
flamand, care cautã adã-
post. Foarte curând Beth îi
va cunoaºte ºi pe cei care îl
urmãresc pe Barry, care nu
este ceea ce pare...

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Teatrul Naþional „ Marin Sorescu”

organizeazã în data de 21.08.2017, ora
11,00, la sediul sãu din   str. A.I. Cuza,
nr.11, concurs pentru ocuparea unui
post de ºef serviciu ºi a unui post de
actor. Înscrierile se fac pânã la data de
03.08.2017, ora 14,00 . Bibliografia, con-
diþiile de participare ºi conþinutul dosa-
rului sunt afiºate la sediul instituþiei.
Relaþii la telefon: 0251415363 int. 208.

Debitoarea COS&MARIA SRL, lo-
calitatea Piscul Vechi, judeþul Dolj, Do-
sar nr.10865/63/2014  Tribunalul Dolj,
prin lichidator judiciaranunþã vânzarea
unui apartament cu 3 camere din Cra-
iova  în zona Piaþa Gãrii,  prin licitaþie cu
strigare organizatã în data de 07.08.2017
ora 15:00. Preþul de pornire este de
38.590 EUR. Pentru mai multe detalii
privind modul de desfãºurare ºi docu-
mentele de participare vã rugãm sã su-
naþi la numãrul de telefon 0745524825
sau la Tele/Fax 0351177595.”

Anunþul tãu!
Primãria Comunei Coºoveni, cu sediul

în localitatea Coºoveni, str.Principalã, nr.5, ju-
detul Dolj, organizeazã concurs conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea funcþiei
publice vacante, de: Inspector asistent cla-
sa I- Compartiment asistenþã socialã- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 29.08.2017, ora 10.00, -Pro-
ba interviu în data de 31.08.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-studii superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã, sau echivalentã, în
domeniul asistenþei sociale; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice minim 1 an; -cunoºtinþe ope-
rare calculator. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunþului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primãrie
comunei Coºoveni. Relaþii suplimentare la
sediul: Primãrie comunei Coºoveni, persoa-
nã de contact: Diaconu Mihaela telefon:
0784.216.040, fax: 0251.457.186, e-mail: pri-
marie@cosoveni.ro 

Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare (titular) NUÞU VIRGIL MARIUS,
titular al proiectului: CONSTRUCÞIE P+M
CU DESTINAÞIA DE RESTAURANT LA
PARTER, BIROURI LA MANSARDÃ ªI ÎM-
PREJMUIRE TEREN, anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în comuna Brãdeºti,
sat Rãcarii de Jos, str. Marin Sorescu, nr.
18.  1. Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã  (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ),
pânã la data de 30.07.2017.

Comuna Pleniþa anunþã publicul inte-
resat asupra  depunerii solicitãrii de emitere
a Avizului de gospodarirea apelor pentru
proiectul “Extindere reþea de canalizare me-
najerã  în satul Pleniþa din comuna Pleniþa,
judeþul Dolj”. Informaþiile privind proiectul pot
fi consultate la sediul Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu, strada N. Romanescu, nr. 54,
Craiova ºi la sediul Primãriei Pleniþa.

Anunþul tãu!
ANEXA Nr. 1a): INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de:
Administraþia Naþionalã Apele Române
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Sis-
temul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
adresã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova,
Tel. 0251/587549, fax. 0251/587572 ce in-
tenþioneazã sã realizeze investiþia “Con-
strucþie Piaþã”, în satul Terpeziþa, comu-
na Terpeziþa jud. Dolj. Ca rezultat al
acestei mãsuri se vor produce urmã-
toarele:……-.... . Persoanele care do-
resc sã obþinã informaþii suplimentare
sau care intenþioneazã sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adresa men-
þionatã: Gruia Virgil Daniel, Tel.
0764629995, dupã data de 15.07.2017.

ANEXA Nr. 1b): INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
Comuna Terpeziþa, adresã str. Princi-
palã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce intenþionea-
zã sã solicite de la Administraþia Naþio-
nalã Apele Române Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj, aviz de gospodãri-
re a apelor/aviz de amplasament pen-
tru desfãºurare aactivitãþii de…-. Loca-
lizat în ..-.sau pentru realizarea lucrãri-
lor de “Construcþie Piaþã”amplasate în
satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, jude-
þulDolj. Aceastã investiþie este  nouã. Ca
rezultat al procesului de producþie vor
rezulta permanent urmãtoarele ape
uzate: ....-.... ce se vor evacua în fosã
septicã,dupã ce au fost epurate prin
decantare.  Aceastã solicitare de aviz
este conformã cu prevederile Legii ape-
lor nr.  107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodãrire a apelor pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa menþio-
natã. Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului sau la adre-
sa Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NE-
CALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. Telefon:
0770/626.077.

Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

Caut menajerã cu-
rãþenie în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

SOCIETATE anga-
jeazã vânzãtor ma-
gazin electrice, sani-
tare, vopseluri. Tele-
fon: 0723/619.469,
0251/533.472.

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

Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie meta-
licã, la preþuri mini-
me. Relaþii la tele-
fon: 0764/683.122.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei nr. 31,
cam. 318 . Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Calea
Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro nego-
c iab i l .  Te le fon :
0726/431.379.
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A N U N Þ

MANAGER
Prof. dr. Lucian Dindiricã

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/
2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã
concurs  în data de 23.08.2017 ora 9,30 la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale  vacante de execuþie :

- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional IA –pe perioadã nede-
terminatã în cadrul Serviciului Prelucrarea Colecþiilor;

- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional  IA – pe perioadã
nedeterminatã în  cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare- Birou Colecþii Speciale;

- 1 post vacant de documentarist studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã
nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare- Birou Centrul Transfrontalier de
Informaþii ºi Comunicaþii Dolj Vratsa;

- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional II- pe perioadã nedeter-
minatã în cadrul Serviciului Cercetare -Dezvoltare;

- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare debutant - pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare;

- 1 post vacant de analist programator studii superioare gradul profesional IA - pe perioa-
dã nedeterminatã în cadrul Biroului Resurse umane-Compartiment Informatizare;

- 1 post vacant de inginer de sistem software gradul profesional IA –pe perioadã nedeter-
minatã în cadrul Biroului Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa;

- 1 post vacant de analist programator -web editor, studii superioare gradul profesional
IA –pe perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi
Comunicaþii Dolj-Vratsa;

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 23.08.2017 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul

trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Conditii generale:
 - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
 -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
 -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 -  are capacitate deplinã de exercitiu;
 - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
 -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superioare gradul profesional

IA/ documentarist studii superioare gradul profesional IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- vechime în specialitatea studiilor:  3 ani
Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superioare gradul profesional II
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- vechime în specialitatea studiilor:  1 an
Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superioare debutant
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- vechime în specialitatea studiilor:  fãrã vechime
 Condiþii de înscriere ºi participare – inginer de sistem software, gradul profesional IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti, specializarea:
calculatoare / tehnologia informaþiei / ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplica-
tã;

- vechime:  3 ani în domeniul studiilor absolvite
Condiþii de înscriere ºi participare – analist programator / analist programator -web

editor, gradul profesional IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv studii superioare de

lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul:
- matematicã ºi ºtiinþe ale naturii, specializarea: informaticã/informaticã aplicatã;
- ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare / tehnologia informaþiei / ingineria

informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã;
- vechime: 3 ani în domeniul studiilor absolvite
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice

organizatoare;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii,

certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectua-

rea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;
4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã

ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale

care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;
6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel

mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de
cãtre unitãtile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în

vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antece-

dente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a comple-
ta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii
primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 11.08.2017, ora 14,00  la
sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu
nr.9- Biroul Resurse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon: 0251/532267.

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat
- zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.

Vând casã în Cra-
iova,  Mesteacã-
nului, Aleea Cor-
neliu Coposu nr.
2 ,  teren 82 mp.
25.000 Euro. Tele-
fon: 0734/155.815.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Tele-
fon: 0748/542.454.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.

Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lânã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica  de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/ 641.487.

400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418
mp 250 E/mp nego-
ciabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.
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MANAGER
Prof. dr. Lucian Dindiricã

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/
2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã
concurs  în data de 22.08.2017 ora 9,30 la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale vacante de execuþie:

-  1 post vacant de referent studii medii treapta profesionalã IA-  perioadã nedeterminatã
în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-Achiziþii;

- 1 post vacant de arhivar studii medii - perioadã nedeterminatã în cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabil-Achiziþii;

- 1 post vacant de îngrijitor - pe perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului Resurse uma-
ne-Compartiment Administrativ.

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 22.08.2017 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul

trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Conditii generale:
 - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
 -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
 -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 -  are capacitate deplinã de exercitiu;
 -  are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
 -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – referent studii medii treapta profesionalã IA
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã: 3 ani
Condiþii de înscriere ºi participare - arhivar studii medii
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã: 1 an
  Condiþii de înscriere ºi participare - îngrijitor
- studii generale/medii;
- vechime în muncã: 1 an
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
    1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei pu-

blice organizatoare;
    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit

legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor speci-
fice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã
care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau
de cãtre unitãtile sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în

vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antece-

dente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a comple-
ta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii
primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 10.08.2017, ora 14,00  la
sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu
nr.9- Biroul Resurse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon: 0251/532267.

Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSO-
NIERÃ plata pe loc
la parter. Telefon:
0761/355.107.

CASE

Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Cra-
iova plata pe loc. Te-
lefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fami-
lii. Telefon: 0748/
145.050.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.

Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/
506.962; 0768/
437.838.

Vând televizor color
PHILIPS ºi AKAI-
stare foarte bunã.
Preþ 170 lei.Telefon:
0764/ 418.401.

Urgent!Vând conve-
nabil maºinã de spã-
lat Whirlpool. Tele-
fon: 0741/ 072.812.

Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni (Ex-
tindere). Telefon:
0772/250.886.

Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Te le fon :  0741/
186.100.

Vând  a ragaz  3
och iu r i  SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Te le fon :  0728 /
011.731.

Vând cutie metalicã
pentru armã de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.

Vând Tv sport alb-
negru- 50 lei, triciclu
copii – 50 lei Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.

Vând þu icã ,  po-
dea Dacia 1310,
maºinã de cusut
PA F F.  Te l e f o n :
0747/674.714.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
gh iu la r,  ( f lex )
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
a l te rna tor  12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã  Te le fon :
0251/427.583.

Vând douãspreze-
ce (12) taburele
din pal melaminat.
Te le fon :  0728/
911.350.

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

Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat  în  s tare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.

Vând gropi la Cimi-
tirul Romaneºti. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 26 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:

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE
D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2), art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

privind administraþia publicã localã;
D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã extraordinarã la data de 27.07.2017, ora 14.00  la sediul consiliului
judeþean.

ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Fundaþia pentru Poezie

”Mircea Dinescu” în vederea organizãrii celei de-a 8-a ediþii a Festivalului internaþional ”Divan Film Festival/Divanul degustãtorilor
de film ºi artã culinarã”.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj, Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova ºi Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, pe
anul 2017.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Judeþului Dolj pe anul 2017.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractãrii unui împrumut în valoare de maximum 6.807.552 lei, în conformitate cu

prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor mãsuri fiscal-bugetare.
5. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj

S.A. sã voteze în adunarea generalã a acþionarilor mãsuri prevãzute de lege.
6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. sã

voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri prevãzute de lege.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea la R.A. Aeroportul Internaþional Craiova a unor mãsuri prevãzute de lege.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia

Copilului Dolj.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a

Persoanelor Dolj.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Centrul Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism

ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind stabilirea indemnizaþiei maxime lunare a consilierilor judeþeni din cadrul Consiliului Judeþean Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.
16. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual care fac parte din

familia ocupaþionalã ”Administraþie”, din cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
17. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual din cadrul

Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
18. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru personalul contractual din cadrul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi

Servicii Dolj.
19. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru personalul contractual care face parte din familia ocupaþionalã

”Administraþie”, din cadrul Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
20. Proiect de hotãrâre privind stabilirea salariilor de bazã pentru personalul contractual din cadrul Centrului Judeþean pentru

Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj.
21. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 729           Emisã astãzi, 25.07.2017

Contrasemneazã,
       P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,

                ION PRIOTEASA           GHEORGHE BARBÃRASÃ

 

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.

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

Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un
calorifer de fontã
fo los i t .  Te le fon:
0720/231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

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

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

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

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Chestionat de Gazzetta della
Sport în privinþa meciului de mâi-
ne searã, cu AC Milan, antrenorul
ªtiinþei, Devis Mangia, spune cã a
avut o premoniþie în privinþa aces-
tei trageri la sorþi ºi spune cã este
una ghinionistã, þinând cont de
campania de transferuri a italieni-
lor ºi de emulaþia care s-a creat între
suporterii rossoneri. “Eu am spus
zile la rând în cantonament cã vom
da peste Milan. Când s-a întâm-
plat, preparatorul fizic a început sã
râdã: “Devis, credeam cã glu-
meºti”. Nu glumeam. Problema e
cã dãm peste Milan în anul gre-
ºit”, a declarat Mangia, într-un in-
terviu acordat cotidianului Gazzetta
dello Sport. Italienii au avut o cam-
panie de achiziþii spectaculoasã în
aceastã varã, cheltuind circa 200

1. FCSB 2 2 0 0 3-1 6
2. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4
3. Craiova 2 1 1 0 3-1 4
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
5. Dinamo 2 1 0 1 3-1 3
6. Voluntari 2 1 0 1 4-3 3

7. Viitorul 2 1 0 1 3-2 3
8. Sepsi 2 1 0 1 2-2 3
9. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
10. Astra 2 1 0 1 2-3 3
11. Chiajna 2 0 1 1 1-2 1
12. CSMP Iaºi 2 0 1 1 0-2 1
13. Mediaº 2 0 1 1 0-3 1
14. Juventus 2 0 0 2 1-5 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G   P

Sepsi – Juventus 2-1
Au marcat: Ghinga 62, Cl. Herea 89 / Stoenac 90.
ACS Poli – FCSB 0-1
A marcat: Gnohere 63.
„U” Craiova – Concordia 1-1
Au marcat: Bãluþã 13 / M. Cristescu 23.
CFR Cluj – Viitorul 2-0
Au marcat: Urko Vera 18, Boli – 82 – autogol.
CSMP Iaºi – Gaz Metan 0-0
Dinamo – FC Botoºani 0-1
A marcat: Golofca 69.
Meciul FC Voluntari – Astra 3-1
Au marcat: Erico 18 – aut., Marinescu 33, Tudorie 66 / Balaure 36,

Liga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-a

Delegaþia celor de la AC Milan aterizeazã
astãzi, dupã amiazã, în jurul orei 3, pe Aero-
portul Internaþional Craiova ºi se cazeazã la
hotelul Golden House. La ora 20, rossonerii au
conferinþã de presã la hotel Ramada, unde se
va desfãºura ºi conferinþa Craiovei, de la ora
12. Milanezii pleacã la Severin în dimineaþa
meciului, iar de la ora 11 au programat antre-
namentul oficial, mai mult o cunoaºtere suma-
rã a a stadionului “Municipal”. Imediat dupã
meci, trupa lui Montella pleacã spre Craiova,
de unde la miezul nopþii va decola spre Italia.
Practic, italienii vor petrece aproximativ 35 de
ore în România.

Dupã meciul cu AC Milan, pentru
Universitatea Craiova urmeazã derby-
ul cu FCSB, dumunicã seara, de la
ora 21, iar apoi returul cu Milan, de
pe San Siro. LPF a stabilit ieri ºi pro-
gramul etapelor 4, 5, 6 ale Ligii I.
Astfel, meciul din runda a 4-a, Uni-
versitatea Craiova – Astra, se joacã
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Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, a prefaþat pentru

presa italianã partida de mâine, cu AC Milan

de milioane de euro, aducându-i,
printre alþii, pe Leonardo Bonucci,
Andre Silva, Hakan Calhanoglu,
Mateo Musacchio, Ricardo Rodri-
guez, Lucas Biglia sau Frank Kes-
sie. Deºi Bonucci ºi Biglia nu sunt
pe lista UEFA ºi nu vor juca la Se-
verin, fostul selecþioner al naþio-
nalei U21 a Italiei ºtie cã elevii sãi
vor avea o misiune extrem de difi-
cilã. Tehnicianul de 43 de ani era
fan al celor de la Inter Milano, ri-
vala rossonerilor, dar spune cã
“atunci când antrenezi, pierzi pu-
þin din pasiunea fanului”.

Din cauza Milanului s-au pierdut
puncte cu Chiajna?!

Craiova trãieºte intens zilele pre-
mergãtoare partidei cu echipa care
are nu mai puþin de 7 Ligi ale Cam-

pionilor în palmares. Mangia ad-
mite chiar cã ºi elevii sãi s-au lãsat
luaþi de val ºi din acest motiv au
obþinut doar o remizã în meciul de
Liga 1 contra Concordiei Chiajna:
“În oraº nu se vorbeºte despre alt-
ceva, decât despre Milan. Proba-
bil am pierdut douã puncte în cam-
pionat din aceastã cauzã”. Vorbind
despre cei mai importanþi jucãtori
din echipa sa, Devis Mangia a fã-
cut trei nominalizãri: “Bãluþã e cã-
pitanul, a jucat ºi în naþionalã. E
tehnic ºi deja a marcat douã goluri
în campionat. Gustavo e un brazi-
lian nu foarte înalt ºi tehnic. Apoi
îl avem pe Fausto Rossi. Dacã ju-
cãm în 4-2-3-1, el va fi unul din-
tre cei doi mijlocaºi centrali”. An-
trenorul care a pregãtit-o în Serie
A pe Palermo e mulþumit de con-

diþiile pe care le-a gãsit în Româ-
nia: “Important e sã nu faci clasi-
ca eroare a italianului: sã-þi faci o
idee fãrã a vedea lucrurile cu
ochii tãi. Eu am venit fãrã idei
preconcepute. Oraºul e liniºtit,

foarte sigur. Se trãieºte bine, iar
clubul e foarte serios. Obiectivul
e sã ne consolidãm poziþia în vâr-
ful clasamentului ºi sã continuãm
sã creºtem pas cu pas”, a spus
Devis Mangia.

Screciu: “Milan este echipã de bãtut!”
Mijlocaºul Universitãþii Craio-

va, Vladimir Screciu, este opti-
mist ºi spune cã el ºi coechipierii
îºi vor juca ºansele la calificare,
deoarece Milan nu are încã ritm
de joc, întrucât este la primul
meci oficial. “Chiar dacã am pi-
cat cu Milan, sper sã facem o
figurã frumoasã. Oricum, vrem
sã nu se mai întâmple ruºini pre-
cum cele cu Pobeda Prilep. Echi-
pele italiene nu au ritm de joc în
aceastã perioadã ºi sper sã pro-

ducem marea surprizã. Nu doar
visãm la calificare, ci ne jucãm
ºansa, Milan este o echipã de în-
vins, chiar dacã a fãcut transfe-
ruri de sute de milioane de euro.
Va fi o atmosferã frumoasã, este
o ºansã unicã sã joci cu Milan,

reprezintã ºi o oportunitate de a
fi vãzuþi, de a putea pleca apoi la
o echipã din strãinãtate. Cu Don-
naruma aº vrea sã fac schimb de
tricouri, chiar dacã este portar,
fiindcã este generaþie apropiatã
de a mea.

Digisport 1 transmite meciul în România
Postul Digisport a achiziþionat drepturile de tele-

vizare în România  pentru supermeciul dintre Uni-
versitatea Craiova ºi AC Milan, programat mâine
searã, de la ora 21, pe arena “Municipal” din Seve-
rin. Clubul din Bãnie a vândut de o sãptãmânã drep-
turile de televizare în Italia, pentru 200.000 de euro,
meciul fiind achiziþionat de TV8, post care face parte
din trustul SkySports. Pentru vânzarea meciului în
România, negocierile s-au purtat cu mai multe

posturi de televiziune ºi pe parcursul mai multor
zile. Pe lângã Digisport, au mai fãcut oferte TVR,
ProTV ºi Dolce, însã postul trustului RCS RDS a
avut câºtig de cauzã. Pe lângã suma achitatã, 50.000
de euro, Digisport are acoperire majoritarã ãn zona
Olteniei. Astfel, reþeta financiarã a Universitãþii Cra-
iova pentru acest eveniment depãºeºte o jumãtate
de milion de euro, din bilete, drepturi TV sau mate-
riale promoþionale.

20 de euro costã biletele pentru craioveni pe San Siro
Fanii ªtiinþei care vor sã asiste la meciul retur,

de la Milano, vor trebui sã plãteascã 20 de euro
pentru un bilet de intrare, iar sectorul rezervat este
unul dezavantajos, terzo anello verde, undeva în
înaltul arenei San Siro – Giuseppe Meazza. Tuttos-
port anunþã cã AC Milan a vândut deja 20.000 de
bilete la partida de pe San Siro, dintre AC Milan ºi
Universitatea Craiova. Interesul este surpinzãtor de
mare pentru acest joc, þinând cont cã fanii italieni

nu sunt atraºi de obicei de meciurile din faza aceas-
ta a competiþiei, dar ºi pentru cã adversarul nu este
unul celebru, iar în „Cizmã” este debutul perioadei
de concedii. Totuºi, revenirea lui AC Milan în Eu-
ropa ºi suma imensã cheltuitã pe transferuri au fã-
cut ca meciul cu ªtiinþa sã suscite un interes deo-
sebit în rândul fanilor italieni. De asemenea, se anun-
þã peste 1.000 de fani ai Craiovei, din România ºi
din Italia, la meciul de pe “San Siro”.

“Diavolii” vin astãzi în Bãnie

S-a stabilit programul etapelor 4, 5 ºi 6 din campionat
duminicã, 6 august, de la ora 18.30.
În etapa a 5-a, una intermediarã, olte-
nii joacã în deplasare, la Ploieºti, cu
nou-promovata Juventus Bucureºti,
miercuri, de la ora 19.15. Partida din
etapa a 6-a, Universitatea Craiova –
FC Botoºani, se va disputa duminicã,
13 august, de la ora 18.
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Presa din Italia a analizat în de-
taliu adversara lui AC Milan la de-
butul european. Milan revine dupã
4 ani în cupele continentale, în timp
ce ªtiinþa se întoarce dupã 17 ani
de absenþã în competiþiile europe-
ne. Prestigiosul cotidian Corriere
della Sera dedicã un spaþiu impor-
tant partidei de la Severin, insis-
tând pe istoria clubului din Bãnie,
pe confruntãrile directe ale aces-
teia cu formaþiile din “Cizmã”, dar
ºi pe legãturile actuale ale ªtiinþei
cu Italia, respectiv antrenorul De-
vis Mangia ºi Fausto Rossi, fostul
vicecampion european cu azzurri-
nii. Deºi admit cã diferenþa de va-
loare este evidentã între cele douã
loturi, mai ales dupã campania de
transferuri recentã, jurnaliºtii ita-
lieni spun cã Milan trebuie sã fie
pregãtitã de un meci dificil, fiind-
cã „în România se joacã fotbal”.
Cei de la Corriere della Sera consi-
derã cã actuala CS Universitatea
Craiova este echipa „refondatã”
dupã falimentul FCU Craiova, pe
modelul italian al echipelor SSC
Napoli ºi AC Fiorentina, care au
purtat nume diferite la revenirea în
fotbal dupã cataclismele suferite,
iar apoi au ajuns din nou în elita
fotbalului italian ºi european.

Despre fotbalul românesc:

“Atenþie la români, pentru cã
ºtiu fotbal. Când se gândesc la
echipe din România, fanii rosso-
neri se raporteazã la celebra fina-
lã de Cupa Campionilor câºtigatã
cu 4-0 în mai 1989, dar “blazonul
nu-þi câºtigã meciuri”. Se pune ºi
problema valorii, iar în spaþiul în
care romanii regãseau vechea pro-
vincie Dacia fotbalul rãmâne un
element important, deºi
bugetele sunt mult mai
mici decât în campioan-
tele puternice ale Europei.
Aºa cã “noul Milan”, dacã
vrea sã treacã de Univer-
sitatea Craiova în acest al
treilea tur preliminar tre-
buie sã intre în formã cât
mai repede. Pentru cã,
dacã rãsfoim cãrþile de
fotbal, descoperim cã
“Studenþii” nu sunt novici
în a elimina formaþiile ita-
liene care i-au tratat de
sus. Vorbim despre ve-
chea Fiorentina (club re-
fondat, ca ºi Universitatea
Craiova), care a fost eli-
minatã de douã ori în 10
ani de echipa din Craio-
va. Erau însã alte vremuri
ºi alt fotbal, acum dife-
renþa de valoare dintre cele
douã echipe care se con-
fruntã în Europa League
este indiscutabilã, mai ales
în condiþiile costisitoarei
campanii de transferuri
declanºatã de Mirabelli ºi

Fassone. Pot fi însã probleme pro-
vocate de faptul cã acesta este pri-
mul meci oficial pentru Milan, care
vine puþin obositã dupã cele 20 de
zile de pregãtire ºi cu jucãtorii cei
noi încã neintegraþi pe deplin în sis-
temul de joc”.

Despre istoria ªtiinþei:

“Numele oficial al echipei este
Clubul Sportiv Universitatea Cra-
iova. Echipa a fost refonadã, dupã
ce fosta societate, FC Universita-
tea Craiova, a intrat în faliment.
Jucãtorii echipei sunt alintaþi “Leii
din Bãnie”. Clubul a fost înfiinþat
în 1948 ºi este unul dintre cele mai
importante din România, câºtigând
4 titluri ºi 6 cupe naþionale. La ni-
vel internaþional, studenþii au fost
eliminaþi în sezonul 1981 în sfer-
turile de finalã ale Cupei Campio-
nilor Europeni de Bayern Mun-
chen, iar în anul urmãtor, dupã ce
au eliminat echipe galonate, au fost
la un pas de finala Cupei UEFA,
fiind scoºi din competiþie de  Ben-
fica (0-0 ºi 1-1), în semifinale.
Dupã ce a falimentat, clubul a fost
refondat, pãstrându-ºi locul în ca-
tegorie, iar acum se întoarce în
Europa dupã mulþi ani.

Despre Devis Mangia:

Stilul actualei Universitatea Cra-
iova este italian, fiindcã echipa este
pregãtitã de compatriotul nostru
Devis Mangia (din Cernusco sul
Naviglio), fostul antrenor lansat la
30 de ani de Sean Sogliano la Va-
rese (cu douã promovãri din ca-
tegoria Eccellenza în Serie C2,
plus o salvare de la retrogradare)
ºi propulsat în fotbalul important

de Zamparini, la Palermo, în Se-
rie A, la doar 37 de ani, demis ul-
terior. Apoi a ocupat o poziþie im-
portantã, de selecþioner under 21
al Italiei, conducând echipa pânã
la acea finalã pierdutã cu 2-4 în
Israel, în 2013. A fost la mai mul-
te echipe din Serie B (Ascoli, Bari,
Spezia), unde a trãit dezamãgiri,
dar a ºi etalat un fotbal de calita-
te. Aºezarea sa preferatã: 4-4-2,
bazatã pe posesie ºi circulaþia ra-
pidã a mingii. Mangia îºi relansea-
zã cariera în România, unde are
ca obiectiv titlul. Îl are alãturi pe
Andrea Tedesco, fost antrenor la
Casertana, în ProLeague.

Despre jucãtorii Craiovei:

“Fãrã vreun pianist, dar cu mai
mulþi destoinici cãrãtori de pian,
Craiova a început campionatul cu
o victorie, urmatã de o remizã.
Calancea este în poartã, linia de 4
apãrãtori este compusã din: Dimi-
trov, Kelic, Spahija ºi Briceag, la
mijloc evolueazã în dreapta brazi-
lianul Gustavo, lângã Screciu, Zla-

tinski ºi Bancu, în atac sunt Bãluþã
ºi Roman. Este vorba de un vârf
de 25 de ani adus din Olanda, de la
NEC Nijmegen, pentru a-l înlocui
pe talentatul jucãtor autohton An-
drei Ivan, vândut în Rusia, la Kras-
nodar. Deocamdatã, Fausto Rossi
nu poate juca un meci întreg, ofen-
sivul globe-trotter (Vicenza, Bres-
cia, Real Valladolid, Cordoba, Pro
Vercelli), fiind un alt jucãtor al na-
þionalei under 21 care încearcã sã-
ºi relanseze cariera”.

Despre sezonul trecut
al Universitãþii:

„În stagiunea precedentã, echi-
pa era antrenatã de Gheorghe Mul-
þescu ºi s-a clasat pe locul 5 în a
play-off, a doua fazã a campiona-
tului Ligii I, la care participã pri-
mele 6 echipe din sezonul regu-
lat. În semifinalele Cupei Româ-
niei, Craiova a fost eliminatã de
Voluntari, care avea sã câºtige
competiþia”

Despre stadion:

„Meciul se joacã pe
stadionul Municipal din
Severin, la 110 kilo-
metri de Craiova, într-
un oraº aflat la graniþa
cu Serbia. În aºtepta-
rea reconstrucþiei pro-
priului stadion, „stu-
denþii” s-au folosit ºi în
campionatul trecut de
arena de 20.000 de lo-
curi din Severin. Se
evalueazã încã numãrul
de bilete rezervat su-
porterilor rossoneri la
meciul din deplasare”.

Despre gloriile
ªtiinþei:

„Universitatea Cra-
iova nu se poate
mândri cu vreun jucã-
tor de mare clasã inter-
naþionalã, dar a avut cel
puþin doi mari fotba-
liºti. Unul este Ion
Oblemenco, decedat
din cauza unui infarct,

când antrena la Agadâr, al cãrui
nume l-a purtat fostul stadion Cen-
tral. Atacantul „biancoblu” a mar-
cat 167 de goluri, singurul sãu ri-
val din acele vremuri fiind dinamo-
vistul Dudu Georgescu. Un alt ju-
cãtor mare al Craiovei este Ilie Ba-
laci, nãscut în 1956, alintat „Mi-
nunea Blondã” (Meraviglia bionda),
mijlocaºul care, cu Universitatea
Craiova ºi naþionala României, a în-
vins în mai multe rânduri reprezen-
tante ale Italiei”

Despre confruntãrile Craiovei
cu echipele italiene:

„Prima datã când studenþii au
jucat cu o echipã din Italia a fost
în primul tur al ediþiei 1973-74 ºi
au eliminat-o pe Fiorentina (0-0 pe
Artemio Franchi ºi 1-0 la Craio-
va), golul decisiv fiind reuºit de
Oblemenco. Era vorba de Fioren-
tina modestã, cu un tânãr Gigi Ra-
dice pe bancã, cu De Sisti cãpitan
ºi Antognoni rezervã, care încã era
în formare, iar în  atac jucau Sal-
tutti, Desolati ºi Speggiorin.

La 7 ani distanþã, Interul lui Eu-
genio Bersellini ºi-a încruciºat sã-
biile în primul tur al Cupei Cam-
pionilor cu echipa românã care
poseda un atac de primã mânã:
Balaci-Cãmãtaru. Campionii Italiei
aveau în formulã jucãtori care
mângâiau mingea, precum: Alto-
belli, Prohaszka, Becallossi sau
Muraro ºi au câºtigat cu 2-0 pe
„San Siro” (dublã Altobelli) ºi au
remizat la Craiova (1-1, gol Mura-
ro). Inter avea sã fie stopatã doar
de Real Madrid, în semifinale....

În sezonul 1982-1983 s-a pe-
trecut cea mai importantã confrun-
tare a „studenþilor” cu o echipã ita-
lianã. Încã o disputã cu formaþia
„Viola”, cu Picchio De Sisti pe ban-
cã, iar pe teren cu Giovanni Galli
în poartã, Antognoni - coordona-
tor ºi Bertoni – vârf. Pe Central a
fost 3-1 pentru Craiova (dechide
scorul Bertoni, apoi marcheazã:
Ungureanu, Cârþu ºi Balaci). Re-
turul se încheie cu 1-0 pentru Fio-
rentina, cu gol marcat din penalty
de Antognoni (n.r., Corriere della
Sera prezintã în facsimil cronica
meciului de acum 35 de ani).
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