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- Dupã cum merg treburile,
România ar trebui scoasã din car-
tea de Geografie, Popescule, elevii
sã înveþe numai despre Europa.
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Liviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu Dragnea
despre anuldespre anuldespre anuldespre anuldespre anul
agricol!agricol!agricol!agricol!agricol!

Liderul social-democraþilor,
Liviu Dragnea, s-a arãtat entu-
ziasmat de producþiile agricole
din acest an, pe care le consi-
derã „istorice”, îndeosebi cele
obþinute la rapiþã, grâu ºi orz.
La cerealele de toamnã s-a de-
pãºit o producþie totalã de 10
milioane tone, potrivite celor
afirmate în cursul vizitei efec-
tuate în judeþul Cãlãrãºi, înso-
þit fiind de ministrul de resort,
Petre Daea, ceea ce, într-ade-
vãr, prin raportare la datele sta-
tistice prezentate de istoricul
Bogdan Murgescu („România ºi
Europa”, Ed. Polirom, 2010) nu
s-a atins vreodatã.

Emmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel MacronEmmanuel Macron
la Bucureºti!la Bucureºti!la Bucureºti!la Bucureºti!la Bucureºti!

De ieri pânã vineri, preºedin-
tele Franþei se va afla într-un
turneu în Austria, România ºi
Bulgaria. Devenit deja un actor
politic de referinþã, pe scena eu-
ropeanã, vizita sa la Bucureºti
este de bunã seamã aºteptatã ºi
consideratã drept expresia ferti-
lelor relaþii bilaterale între cele
douã þãri.  Despre obiectivul vi-
zitei nu se ºtie mare lucru, deºi
presa din Hexagon vorbeºte de
intenþia unei revizuiri rapide a di-
rectivei europene privind mun-
citorii detaºaþi, sursã a numeroa-
se derive. De altfel, Emmanuel
Macron nu se va deplasa în Un-
garia ºi Polonia, douã þãri euro-
pene reticente la reformarea
unui sistem considerat revolut.

Mai multe firmeMai multe firmeMai multe firmeMai multe firmeMai multe firme
interesateinteresateinteresateinteresateinteresate
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Opt zile de festival, cu pes-
te 250 de evenimente, care se
vor desfãºura în aproape în-
treg oraºul, îi aºteaptã pe cra-
ioveni începând de mâine, 25
august! „Puppets Occupy
Street” – Air Edition sunã
adunarea mai întâi la Parada
Pãpuºilor, care va porni, la
ora 21.00, pe traseul Mc Do-
nald’s – Calea Bucureºti –
Piaþa „Mihai Viteazul”, apoi
la aproximativ 100 de spec-
tacole, 60 de ateliere de cre-
aþie, concerte, expoziþii º.a.
Vor veni în mijlocul publicu-
lui artiºti din Brazilia, Argen-
tina, Turcia, Italia, Spania,
Ucraina, Rusia, Bulgaria,
Polonia, Marea Britanie, El-
veþia, Germania, Franþa ºi,
bineînþeles, România. Mani-
festãrile din program sunt cu
acces liber, iar în caz de vre-
me nefavorabilã acestea se
vor desfãºura la sediile Tea-

trului pentru
Copii ºi Tineret
„Colibri” ºi
Centrului Mul-
tifuncþional.55555 CU
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Ministrul Sãnãtãþii: Salarizarea
personalului medical
va fi din 2018 aproape
de nivelul salariilor din UE

Din 2018, salarizarea personalu-
lui medical va fi apropiatã de nive-
lul salariilor din Uniunea Europea-
nã, creºteri semnificative având loc
ºi în acest an, a scris, ieri, ministrul
Sãnãtãþii, Florian Bodog, pe pagi-
na sa de Facebook. „Am fãcut deja
paºi importanþi pentru a corecta o
parte din deficienþele sistemul pu-
blic. Din 2018, salarizarea persona-
lului medical va fi, pentru prima
datã, aproape de nivelul salariilor
din Uniunea Europeanã. Creºteri
semnificative au avut loc ºi în acest
an. Dotarea spitalelor cu aparaturã
modernã este o prioritate. Am livrat
echipamente de anestezie, radiote-
rapie ºi de diagnostic imagistic de
ultimã generaþie în foarte multe din-
tre spitalele care nu dispuneau de
aceste tehnologii. Vom continua po-
litica de achiziþii de echipamente
moderne pânã când absolut toate
spitalele judeþene, regionale ºi uni-
versitare vor avea dotãrile de care
pacienþii noºtri au nevoie”, a scris
Bodog. Precizarea vine în contextul
unei analize conform cãreia, în ulti-
mii 10 ani, 5.000 de medici au plecat
din sistemul public de sãnãtate.

Institutul Cantacuzino trece
la Ministerul Apãrãrii ºi devine
unitate militarã

Institutul Cantacuzino va fi trans-
ferat în cel mult o lunã în subordi-
nea Ministerului Apãrãrii ºi va de-
veni unitate militarã cu o conducere
militarã. Anunþul a fost fãcut în ºedin-
þa de guvern de ieri, ministrul Apã-
rãrii declarând cã va prezenta în cel
mult trei sãptãmâni un proiect în
acest sens. „În circa o lunã, Institu-
tul Cantacuzino sã devinã parte a
ministerului Apãrãrii. Cu specialiº-
tii de acolo ne-am lãmurit. Poate o
mânã militarizatã va avea rezulta-
te”, a declarat premierul Mihai Tu-
dose, la începutul ºedinþei de Guvern
de ieri. Întrebat dacã transferul este
posibil în acest termen, ministrul
Apãrãrii, Adrian Þuþuianu, a decla-
rat cã a discutat deja despre organi-
zarea institutului: „Este o problemã
delicatã. În baza materialului de
control fãcut de ministrul Bodog, în
2-3 sãptãmâni venim cu un proiect
de act normativ, ca sã îl transformãm
într-o unitate militarã, cu conduce-
re militarã”.
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Emmanuel Macron la Bucureºti!Emmanuel Macron la Bucureºti!Emmanuel Macron la Bucureºti!Emmanuel Macron la Bucureºti!Emmanuel Macron la Bucureºti!
De ieri pânã vineri, preºedintele Franþei se

va afla într-un turneu în Austria, România ºi
Bulgaria. Devenit deja un actor politic de refe-
rinþã, pe scena europeanã, vizita sa la Bucu-
reºti este de bunã seamã aºteptatã ºi conside-
ratã drept expresia fertilelor relaþii bilaterale în-
tre cele douã þãri.  Despre obiectivul vizitei nu
se ºtie mare lucru, deºi presa din Hexagon vor-
beºte de intenþia unei revizuiri rapide a directi-
vei europene privind muncitorii detaºaþi, sursã
a numeroase derive. De altfel, Emmanuel Ma-
cron nu se va deplasa în Ungaria ºi Polonia,
douã þãri europene reticente la reformarea unui
sistem considerat revolut. La Varºovia, se apre-
ciazã cã preºedintele francez evitã Polonia, fi-
indcã vrea „sã divizeze” þãrile est-europene.
Beata Szydlo, prim-ministrul polonez, a anun-
þat, în luna iulie, cã þãrile grupului de la Viºe-
grad (Cehia, Ungaria, Slovacia ºi Polonia) îºi
vor defini poziþia ºi vor negocia pe o singurã

MIRCEA CANÞÃR

voce. Praga ºi Bratislava ar fi luat distanþã de
acest grup ºi, mai mult, presa austriacã vor-
beºte de un „summit social”, cum a definit
„întâlnirea în patru” de la Salzburg, unde, pe
lângã cancelarul austriac, preºedintele francez,
invitaþi au fost ºi premierii ceh ºi slovac. Pari-
sul susþine cã nu doreºte, pe aceastã temã de-
licatã, sã provoace „un bloc din est”, contra
unui „bloc din vest”. Obiectivul Parisului este
convenirea unui acord privind muncitorii deta-
ºaþi la apropiatul Consiliu al miniºtrilor muncii
din UE, programat la 23 octombrie, dupã Con-
siliul European, din 19-20 octombrie a.c.. Fran-
þa a primit 286.000 de salariaþi detaºaþi în 2015,
fiind a doua þarã dupã Germania în aceastã pri-
vinþã, dar a treia în UE cu 140.000 de francezi
deplasaþi din þara lor. Sistemul actual are im-
perfecþiuni: non-declaraþii, salarii inferioare,
depãºirea duratei maxime de lucru etc. În 2016
Comisia Europeanã a propus reformarea regu-

lilor privind detaºarea, aceastã urmând sã fie
limitatã la doi ani. Franþa vrea reducerea la un
an. Ea este însã acuzatã de o formã de dum-
ping social. 11 þãri s-au opus revizuirii textului,
dar un compromis trebuie gãsit pânã în oc-
tombrie. În esenþã, lucrurile stau în felul urmã-
tor: un angajat, dintr-o þarã europeanã, care
merge într-o altã þarã, trebuie sã aibã contractul
de muncã cu obligaþiile sociale, plãtibile, în þara
de origine. La ora de faþã, 45.000 de români s-
ar gãsi detaºaþi, în România, în comparaþie cu
cifra de trei milioane de concitadini, rezidenþi
actualmente în vestul continentului. Tema este
extrem de sensibilã, atât pentru România, cât
ºi pentru Polonia. Dacã pe tema repartiþiei de
refugiaþi fiecãrei þãri din UE, România nu a avut
un punct de vedere distinct, prin care sã-ºi atragã
antipatia Bruxelles-ului, pe actuala reforma a
directivei privind muncitorii detaºaþi sincroni-
zarea nu se anticipeazã a fi lipsitã de nuanþe.

Administraþia Prezidenþialã apreciazã cã pro-
punerile fãcute de ministrul Tudorel Toader de
modificare a legilor justiþiei se constituie într-
un atac la adresa statului de drept, independen-
þei justiþiei ºi luptei împotriva corupþiei.

„Propunerile prezentate astãzi de ministrul
Justiþiei se constituie într-un atac asupra statu-
lui de drept, independenþei ºi bunei funcþionãri
a Justiþiei, precum ºi împotriva luptei antico-
rupþie. România se aflã într-un moment care îi
este favorabil în planul relaþiilor internaþionale,
cu precãdere în comunitatea europeanã. Ar fi
în defavoarea þãrii noastre ca, dupã toate efor-
turile depuse pânã acum, sã ne întoarcem la
vechile practici de a pune presiune asupra jus-
tiþiei. Acest lucru ar fi în totalã contradicþie cu
angajamentele pe care ºi le-a luat România prin
aderarea la Uniunea Europeanã ºi nu ar face
decât sã menþinã pe termen nelimitat Mecanis-
mul de Cooperare ºi Verificare”, se aratã în
punctul de vedere remis presei de Administra-
þia Prezidenþialã în legãturã cu proiectele de legi
ale justiþiei prezentate de ministrul de Justiþie,
Tudorel Toader.

Preºedinþia considerã cã nu ºeful statului este
factorul politic care trebuie eliminat din proce-
dura de numire în funcþiile de conducere din
sistemul judiciar, în condiþiile în care rapoartele

Schimbãri în legile justiþiei. Inspecþia Judiciarã
trece de la CSM la Ministerul Justiþiei

Preºedinþie, dupã ce ministrul Toader a anunþat restrângerea atribuþiilor ºefului statului:

Propunerile ministrului Justiþiei sunt un atac la adresa statului de drept
MCV ºi recomandãrile Comisiei de la Veneþia
aratã cã influenþa politicului se exercitã prin in-
termediul ministrului Justiþiei. „În ultimul dece-
niu, preocuparea decidenþilor politici a fost aceea
de a asigura independenþa justiþiei prin reduce-
rea pânã la eliminare a rolului ministrului Justi-
þiei în cadrul procedurilor de numire în funcþii
de conducere din cadrul sistemului judiciar, în
paralel cu sporirea treptatã a rolului CSM. Pro-
punerile de astãzi urmãresc întãrirea rolului
ministrului Justiþiei ºi diminuarea rolului CSM
în privinþa gestionãrii carierei magistraþilor, de
fapt, slãbirea justiþiei”, se aratã în documentul
citat.

Astfel, spre deosebire de ministrul Justiþiei
care este numit politic, preºedintele României
exercitã funcþia de mediere, cu rol de arbitru
între puterile statului. În plus, nu ar exista te-
mei constituþional pentru subordonarea procu-
rorilor faþã de ministrul Justiþiei.

„Articolul 132 din Constituþie prevede cã
procurorii îºi desfãºoarã activitatea sub autori-
tatea, ºi nu în subordinea ministrului Justiþiei.
Autoritatea însã nu se confundã cu subordona-
rea, iar un jurist onest, indiferent de interesele
unor oameni politici vremelnici, nu ar trebui sã
inducã diferenþe artificiale între statutul jude-
cãtorilor ºi cel al procurorilor. Preluarea instru-

mentelor de control asupra activitãþii magistra-
þilor de cãtre factorul politic, ameninþarea jude-
cãtorilor cu rãspunderea patrimonialã în caz de
erori judiciare ºi subordonarea procurorilor faþã
de ministrul Justiþiei, precum ºi ingerinþa pro-
curorilor ierarhic superiori în dosarele procu-
rorilor de caz, inclusiv prin invocarea netemei-
niciei, vor avea ca rezultat timorarea magistra-
þilor ºi reducerea independenþei lor. La acestea
se adaugã ºi propunerea de înfiinþare a unei
structuri specializate exclusiv pentru urmãrirea
penalã a magistraþilor cu consecinþe asupra
competenþelor celorlalte parchete specializate,
în particular a DNA. În absenþa unor garanþii
legislative ºi instituþionale cu privire la indepen-
denþa acestei noi structuri, riscul afectãrii lup-
tei împotriva corupþiei este evident”, considerã
preºedintele Klaus Iohannis

El se pronunþã pentru supunerea propuneri-
lor lui Tudorel Toader „unor autentice dezba-
teri publice”, precizând totodatã cã este obliga-
toriu ºi un punct de vedere al magistraþilor.
„Dacã acest amalgam de mãsuri va fi asumat
de Guvern ºi aprobat de Parlament, eforturile
României de mai bine de 10 ani vor fi anulate ºi
justiþia se va întoarce în timp, într-o epocã în
care era subordonatã politicului”, concluzionea-
zã Administraþia Prezidenþialã.

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, a anunþat, ieri, cã una dintre
schimbãrile propuse în noile legi
ale justiþiei este trecerea Inspecþiei
Judiciare, aflate în prezent la Con-
siliul Superior al Magistraturii, la
Ministerul Justiþiei.

“Inspecþia Judiciarã trece la Mi-
nisterul Justiþiei. În multe þãri, In-
specþia Judiciarã este la Ministerul
Justiþiei, respectând deplina inde-
pendenþã, autonomie, pe care o are.
Nu intrã sub coordonarea, sub
conducerea factorului politic. Exis-
tã ºi o soluþie mai radicalã, de a
autonomiza, dar care sã nu fie de-
pendentã de CSM. Nu CSM sã îi
facã regulamentul de organizare,
sã-i stabileascã ºi sã aprobe rapoar-
tele, ca dupã aia ei sã se ducã la
corpul de magistraþi, procurori.

Dacã avem în România 7.000 de
magistraþi, avem 70 de membri la
Inspecþia Judiciarã. Faceþi propor-
þia. Ei au un rol foarte important”,
a declarat ministrul Justiþiei, Tu-
dorel Toader. În prezent, instituþia
Inspecþiei Judiciare se aflã în
subordinea Consiliului Superior al
Magistraturii.

Inspecþia Judiciarã: Apreciem
intenþia ministrului de consolidare
a independenþei IJ faþã de CSM

Inspecþia Judiciarã (IJ) aprecia-
zã intenþia ministrului Justiþiei, Tu-
dorel Toader, de consolidare a in-
dependenþei IJ faþã de Consiliul Su-
perior al Magistraturii, a declarat,
pentru MEDIAFAX, Alin Alexan-
dru, purtãtor de cuvânt al Inspec-

þiei Judiciare. “Apreciem intenþia
ministrului Justiþiei de a consolida
independenþa Inspecþiei Judiciare
faþã de Consiliul Superior al Ma-
gistraturii. Aceste modificãri sunt

în acord cu poziþiile pe care In-
specþia le-a avut în decursul tim-
pului legate de necesitatea unei au-
tonomii reale a Inspecþiei Judicia-
re”, a declarat Alin Alexandru.
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Liviu Dragnea despre anul agricol!Liviu Dragnea despre anul agricol!Liviu Dragnea despre anul agricol!Liviu Dragnea despre anul agricol!Liviu Dragnea despre anul agricol!
MIRCEA CANÞÃR

Liderul social-democraþilor, Liviu
Dragnea, s-a arãtat entuziasmat de pro-
ducþiile agricole din acest an, pe care le
considerã „istorice”, îndeosebi cele ob-
þinute la rapiþã, grâu ºi orz. La cerealele
de toamnã s-a depãºit o producþie tota-
lã de 10 milioane tone, potrivite celor
afirmate în cursul vizitei efectuate în ju-
deþul Cãlãrãºi, însoþit fiind de ministrul
de resort, Petre Daea, ceea ce, într-ade-
vãr, prin raportare la datele statistice
prezentate de istoricul Bogdan Murges-
cu („România ºi Europa”, Ed. Polirom,
2010) nu s-a atins vreodatã. Nu este
deloc ceva nefiresc ca liderul unui par-
tid de guvernãmânt sã se intereseze, în-
deaproape, de implementarea unor mã-
suri din programul de guvernare, într-
un domeniu atât de important. Numai cã
observaþiile sale nu trebuie sã fie selec-

tive. ªi spune aºa Liviu Dragnea: „Pro-
ducþia medie pe o suprafaþã recolta-
tã de 2,101 milioane hectare a fost
de 4.836 kg pe hectar. (...) Ne-a aju-
tat ºi Dumnezeu anul acesta, dar se
vãd ºi rezultatele”. Anul trecut, pro-
ducþia totalã de grâu, la nivelul þãrii,
fusese de 8,413 milioane tone, cu o
medie de peste 4 tone la hectar. Fireºte,
este lãudabil faptul cã MADR a alocat
la timp subvenþiile cuvenite fermierilor,
pânã la sfârºitul lunii martie, ºi este vor-
ba de 2,7 miliarde euro, din care 2,2
miliarde euro de la UE, fonduri care au
intrat în România. Destule lucruri s-au
„miºcat”, ceva mai bine, ºi peste toate
regimul precipitaþiilor, în prima parte a
anului, a fost unul satisfãcãtor. Cu toa-
te acestea randamentele la unitatea de
suprafaþã au fost eterogene, de la o zonã

la altã, în nu puþine locuri fiind penali-
zate de secetã. Salutând ceea ce trebuie
salutat – apropierea de stacheta de 5
tone la hectar – la principala culturã
cerealierã, care este grâul, trebuie spus
cã România se aflã mult sub media eu-
ropeanã, potrivit buletinului periodic,
publicat de Comisia Europeanã. De pil-
dã, La France Agricole pomeneºte de
o medie 71,5 quintale la hectar la grâul
moale, ºi 51,4 quintale la hectar la grâul
dur, ºi vine cu o producþie totalã de
36,8 milioane tone grâu moale, 12,3
milioane tone orz, ºi 2,1 milioane grâu
dur, acesta foarte bogat în proteine. ªi
asta în pofida restricþiilor instituite la
irigarea culturilor. Evident, România nu
e... Franþa, când vorbim de agriculturã.
Sã reamintim cã ºi Doljul – cu produc-
þia sa totalã de circa 700.000 de tone

grâu –, s-a plasat mai bine ca niciodatã
într-un eventual top al judeþelor produ-
cãtoare de cereale din þarã. Ca orice
politician, Liviu Dragnea a dorit sã spu-
nã cã „anumite mãsuri” au rodit. Ceea
ce nu e deloc exagerat. A menþionat ºi
determinarea existentã în privinþa refa-
cerii sistemelor de irigaþii. ªi cam atât.
O observaþie: buletinul Comisiei Euro-
pene, publicat luni, 21 august a.c., pre-
vede o lejerã creºtere a previziunilor
privind randamentele la porumb (6,93
tone la hectar) ºi floarea-soarelui (2,07
tone la hectar), ºi în „aceastã zonã” s-
ar putea regãsi ºi România. Oricum, mai
nou, Comisia Europeanã s-a vãzut so-
matã de sindicate agricole puternice din
Franþa, de a opri complet importul de
cereale, provenite îndeosebi din Rusia
ºi Ucraina, care au excedente notabile.

Dupã construcþia noului sediu
pentru Spitalul Filantropia, în
care s-au investit 33 milioane de
lei de la bugetul local, Primãria
Craiova ºi-a programat, pentru
anul viitor, o altã mare lucrare
pe care o va face tot cu fonduri
publice. Este vorba de reabilita-
rea Colegiului „Carol I” ºi Ope-
rei Române, care funcþioneazã
în imobilul, monument istoric,
aflat în centrul Craiovei ºi care
se aflã, de mai mult timp, într-o
stare avansatã de degradare.
Dupã ce a încercat, dar fãrã
succes, sã prindã lucrarea pe
fonduri europene, municipalita-
tea a decis, în cele din urmã, sã
o execute pe bani de la bugetul
local, oricât ar fi de substanþialã
financiar.

Licitaþia a fost
respinsã de douã ori

În douã rânduri, în primãvara
acestui an, autoritãþile au des-
chis procedurile de licitaþie a lu-
crãrilor de execuþie, dar ambele
tentative s-au soldat cu eºec, de-
oarece Agenþia Naþionalã pentru
Achiziþii Publice (ANAP) a con-
siderat cã documentaþia necesa-
rã, în speþã caietul de sarcini, nu
este bine întocmit. Prima posta-
re în sistemul electronic de lici-
taþie a fost pe data de 15 mai,
fiind respinsã pe 26 mai, ANAP-
ul fãcând, printre altele, obser-
vaþia cã autoritãþile s-au expri-
mat cam „ambiguu” în privinþa
criteriilor de calificare a ofertan-
þilor. Pe data de 7 iunie, Primã-
ria Craiova repunea în SEAP do-
cumentaþia pentru licitaþie, dar
din nou este respinsã pe 12 iu-
nie, pe motiv cã observaþiile fã-

Mai multe firme interesate de reabilitarea Colegiului „Carol I”
Mai multe firme sunt interesate de reabilitare a

Colegiului Naþional „Carol I” ºi a Operei Române,
lucrare pe care municipalitatea o va realiza, în totali-
tate, cu bani de la bugetul local. Investiþia este estima-

tã la suma de 27,28 milioane de lei, aproximativ 6
milioane de euro, ºi trebuie sã fie executatã în decur-

sul a doi ani ºi jumãtate, dintre care 6 luni se vor
pierde cu punerea la punct a documentaþiei.

cute anterior, în perioada de ve-
rificare, nu au fost operate.

Câþiva ofertanþi
au solicitat vizite
pe teren

Autoritãþile au dat la refãcut
actul de fundamentare al licita-
þiei ºi, dupã mai multe consul-
tãri, specialiºtii din Primãrie au
reuºi t  sã real izeze o formã
agreatã de ANAP, licitaþia fiind
astfel deschisã pe data de 23 iu-
nie. Dupã încã o perioadã de
verificãri, firmele au putut sã-
ºi depunã ofertele. Termenul-li-
mitã de acceptare a ofertelor a
fost data de 10 august ºi, din
câte se pare, sunt mai multe fir-
me care s-au arãtat interesate
de aceastã lucrare. „Au fost mai
multe solicitãri, nu ºtiu exact de
unde ºi de cãtre cine, dar au so-
licitat sã facã vizite în teren. ªi
au vizitat liceul. Este un lucru
îmbucurãtor cã sunt firme in-
teresate de aceastã licitaþie”, a
declarat primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu.

Autoritãþile sperã sã
nu existe contestaþii

Dupã ce va analiza toate ofer-
tele depuse, Primãria Craiova
va desemna firma câºtigãtoare.
Va urma o perioadã în care se
pot depune eventualele conte-
staþii pe firmele care se vor cla-
sa pe locuri urmãtoare le trans-
mite cãtre Consiliul Naþional de
Soluþionare a Contestaþiilor
(CNSC), dupã care municipali-
tatea va putea semna contractul
de execuþie. Termenul impus de
lege, în acest sens, este 20 de
zile, timp în care CNSC trebuie

sã dea un rãspuns. Existã ºi
cazuri în care se depãºeºte ºi
acest termen, întrucât firma ar
putea fi nemulþumitã de rãspun-
sul primit de la CNSC ºi se adre-
sa justiþiei. În felul acesta, lici-
taþia se blocheazã pe un timp în-
delungat. Autoritãþile locale spe-
rã însã ca licitaþia sã se desfã-
ºoare în termeni buni ºi sã nu
existe contestaþii din partea
ofertanþilor.

O investiþie de 6
milioane de euro,
de la bugetul local

Lucrarea de reabilitare a Co-
legiului Naþional „Carol I” ºi a
Operei Române a fost estima-
tã, potrivit caietului de sarcini
postat pe SEAP, la suma de
27,28 milioane de lei, echiva-
lentul a 6 milioane de euro,
aproximativ. Criteriul de de-
semnare a firmei câºtigãtoare a

fost stabilit de Primãria Craio-
va ca fiind preþul cel mai mic,
pr in  urmare  se  aº teaptã  cã
aceastã sumã sã mai scadã la
licitare. În documentaþie, se mai
spune cã lucrarea trebuie sã se
realizeze într-un termen de doi
ani ºi jumãtate, dintre care doi
ani se vor face lucrãrile efecti-
ve, iar o perioadã de 6 luni este
luatã în calcul cu luarea avize-
lor pentru începerea lucrãrilor,
organizarea de ºantier ºi, apoi,
când ºantierul se terminã, ºi cu
obþinerea avizului de securitate
la incendii din partea ISU.

O clãdire
monument istoric,
clasa A

Reabilitarea în sine a clãdirii
este o lucrare pretenþioasã, pe
care constructorul trebuie sã o
facã, aºa cum se spune, „ca la
carte”. În acest moment, imo-

bilul se aflã într-o stare avan-
satã de degradare – unele clase
nu mai pot fi folosite ºi, pentru
protecþie, elevii au fost mutaþi
din corpul principal – dar nu stã
rãu, în schimb, la capitolul do-
cumentaþie. Într-o paradã ofe-
ritã consilierilor municipali, re-
prezentanþii municipalitãþii au
fãcut publice toate informaþiile
legate de aceastã clãdire ºi au
expus un cãrucior de super-
market încãrcat cu dosare. De
departe, cel mai important aviz
care trebuie obþinut ºi cãruia
t rebuie  sã  i  se  conformeze
este cel al Ministerului Cultu-
rii, ºtiut fiind faptul cã este
vorba imobil monument isto-
ric, clasa A, care are în spate
ºi o istorie bogatã, iar, în pre-
zent, este unul dintre liceele cele
mai bine cotate ºi iubite de ge-
neraþii întregi de elevi.

LAURA MOÞÎRLICHE



La nivelul judeþului Dolj, au fost încadrate prin
subvenþionarea locului de muncã 440 de persoane
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La cea mai mare competiþie
sportivã destinatã pompierilor ºi
poliþiºtilor, World Police and Fire
Games, organizatã o datã la fieca-
re doi ani, care s-a desfãºurat anul
acesta în perioada 8 - 13 august,
la West Los Angeles College, în
Statele Unite ale Americii, au par-
ticipat peste 10.000 de sportivi din
65 de þãri, printre ei regãsindu-se
ºi 13 reprezentanþi ai pompierilor
români, membri ai Asociaþiei Spor-
tive a Pompierilor din România.

În delegaþia României la aceas-
tã importantã competiþie a fost se-
lecþionatã ºi plutonier major Cori-
na Cucu, de 37 de ani, din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj,
care, în urma unei prestaþii sporti-

Plt .  maj .  Cor ina Cucu a  urcat  ISU Dol j  pe  podium,  în  SUAPlt .  maj .  Cor ina Cucu a  urcat  ISU Dol j  pe  podium,  în  SUAPlt .  maj .  Cor ina Cucu a  urcat  ISU Dol j  pe  podium,  în  SUAPlt .  maj .  Cor ina Cucu a  urcat  ISU Dol j  pe  podium,  în  SUAPlt .  maj .  Cor ina Cucu a  urcat  ISU Dol j  pe  podium,  în  SUA
Este micuþã, plinã de energie ºi a dus

numele Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
pânã în SUA, pe cea mai înaltã treaptã a
podiumului. Plutonier major Corina
Cucu a prezentat, ieri, în cadrul confe-

rinþei de presã organizate de reprezen-
tanþii ISU Dolj, cele patru medalii ob-
þinute la cea mai mare competiþie spor-
tivã internaþionalã destinatã poliþiºti-
lor ºi pompierilor, desfãºuratã sãptã-
mâna trecutã în SUA.

ve de excepþie, a obþinut 4 medalii
(1 aur ºi 3 argint), mai exact aur la
proba de 400 m garduri ºi argint la
200 m, 400 m ºi triplusalt. ªi-a
prezentat, ieri, la conferinþa de pre-
sã organizatã la sediul ISU Dolj,
medaliile, ºi ne-a povestit cã toc-
mai medalia de aur a fost cea mai
mare surprizã, chiar ºi pentru ea:

„Medalia de la proba de 400 m
garduri chiar a fost cea mai mare
surprizã. M-am înscris la propu-
nerea unei colege, care a zis sã
încercãm ºi altceva. Nu mã antre-
nasem pentru garduri decât de câ-
teva ori, dar cred cã am alergat
mai repede între ele...”, a poves-
tit, zâmbind, Corina Cucu. Nu a
fãcut sport de performanþã, deºi a
fost în echipa de baschet în pe-

rioada liceului ºi a facultãþii, însã
este îndrãgostitã de miºcare, dupã
cum îi place sã spunã. „Prin 2014
am început sã cochetez cu atletis-
mul, pentru cã asta a fost alterna-
tiva pe care am gãsit-o aici, ºi am
vãzut cã îmi place. Apoi am înce-
put sã mã antrenez mai serios ºi
au venit ºi rezultatele”, a mai spus
Corina Cucu, recunoscând cã se
pregãteºte pe unde apucã, însã nu
considerã asta un handicap.

Este angajatã la ISU Dolj din anul
2007, acum îºi desfãºoarã activi-
tatea la compartimentul juridic, are
doi copii ºi la patru luni dupã ce s-
a nãscut al doilea era deja la aler-
gat, adunând, anul acesta, în total,
opt medalii. Este la a doua partici-
pare la aceastã competiþie. În anul

2015, la ediþia anterioarã, desfãºu-
ratã la Fairfax, Statele Unite ale
Americii, în perioada 26 iunie – 5
iulie, unde au participat peste
10.000 de sportivi din 63 de þãri,
printre ei regãsindu-se ºi 15 repre-
zentanþi ai pompierilor români,
membri ai Asociaþiei Sportive a
Pompierilor din România, aceºtia
au obþinut 41 de medalii, dintre

care 13 de aur, 19 de argint ºi 9 de
bronz. Ca ºi acum, 4 dintre ele au
fost câºtigate de reprezentanta ISU
Dolj, (plutonier la vremea respec-
tivã) Corina Cucu: aur la sãritura
în lungime ºi argint la 100 m, 200m
ºi ºtafeta 4×400m. Pentru ediþia
urmãtoare îºi doreºte sã aducã ºi
mai multe medalii.

CARMEN ZUICAN

Astãzi (n.r. – ieri) a avut loc
susþinerea celei de-a doua probe
scrise, la examenul de Bacalau-
reat, sesiunea de toamnã din
2017, cea obligatorie, conform
profilului – Matematicã („real”),
respectiv Istorie („uman”). În
total sunt aºteptate, spre evalua-

„AJOFM Dolj vine în sprijinul angajatori-
lor prin aplicarea mãsurilor pentru stimula-
rea ocupãrii forþei de muncã prevãzute de
Legea 76/2002 cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Astfel, angajatorii pot benefi-
cia de subvenþii acordate din bugetul asigu-
rãrilor pentru ºomaj în situaþia în care înca-
dreazã în muncã anumite categorii de per-

Ziua a doua a Bacalaureatului de toamnã –
mulþi la Matematicã ºi un eliminat la Istorie

 Ieri, a avut loc cea de-a doua probã scrisã a
examenului de Bacalaureat, cea obligatorie pe
profil – Matematicã, respectiv Istorie. Mulþi
candidaþi s-au înregistrat la Matematicã, pe
toate cele patru specializãri – informaticã, pe-

dagogic, ºtiinþele naturii, tehnologic. Din pã-
cate, s-a înregistrat un nou caz deîncercare a
fraudãrii examenului, un candidat fiind exclus
deoarece a fost prins când încerca sã copieze
dupã fiþuici.

re, 558 de lucrãri, 105 dintre
acestea fiind la Istorie, restul fi-
ind la Matematicã, pe toate struc-
turile (Matematicã – Informati-
cã – 61, Matematicã – Pedago-
gic – 1, ªtiinþele Naturii – 74, Ma-
tematicã – Tehnologic 374).

«Examenul s-a desfãºurat în

toate condiþiile, nefiind observate
defecþiuni în derularea acestuia, în
cele trei centre de examen. Din
pãcate, am înregistrat încã un caz
de încercare de fraudare a exa-
menului, un candidat fiind depistat
când încerca sã copieze dupã fi-
þuici, la centrul de la Liceul „Ma-
tei Basarab”. Vreau sã atrag aten-
þia cã acei candidaþi care au fost
eliminaþi, nu mai pot sã solicite
participarea la BAC douã sesiuni,

astfel cã aceia care au fost excluºi,
acum, pot veni în sesiunea de varã
din 2019, când vor fi obligaþi sã
susþinã toate probele», a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, preºe-
dinte al Comisiei Judeþene de Ba-
calaureat.

„Maturitatea” va continua as-
tãzi cu proba la alegere, unde sunt
aºteptaþi peste 700 de candidaþi,

cei mai mulþi fiind la Biologie, pes-
te 300. De pe 25 august vor înce-
pe probele de competenþe lingvis-
tice ºi digitale, care vor fi finali-
zate pe 31 august, afiºarea rezul-
tatelor iniþiale fiind prevãzute pen-
tru 1 septembrie, în aceeaºi zi, pu-
tând fi depuse ºi contestaþiile, în
intervalul orar 16:00 – 20:00, afi-
ºarea rezultatelor finale având loc
pe 6 septembrie.

CRISTI PÃTRU

În primele 7 luni ale anului 2017,

Angajatorii care încadreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã, absolvenþi ai
unor instituþii de învãþãmânt (indiferent de nivelul studiilor) primesc lunar, pe o
perioadã de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumã în cuantum de 900

lei. În cazul încadrãrii unor absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap, angaja-
torii beneficiazã lunar de suma de 900 lei pe o perioadã de 18 luni.

soane (absolvenþi ai instituþiilor de învãþã-
mânt, ºomeri cu vârsta peste 45 ani ºi ºomeri
unici susþinãtori ai familiilor monoparentale,
ºomeri de lungã duratã, tineri NEET,persoane
cu handicap sau  ºomeri care în termen de 5
ani de la data angajãrii îndeplinesc condiþiile
de pensionare)”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al Agenþiei.

ªomerii de peste 45 de ani,
la mare cãutare

De asemenea, angajatorii care încadreazã
în muncã, pe perioadã nedeterminatã, ºomeri
în vârstã de peste 45 de ani, ºomeri care
sunt pãrinþi unici susþinãtori ai familiilor mo-
noparentale, ºomeri de lungã duratã sau ti-
neri NEET primesc lunar, pe o perioadã de
12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din
aceste categorii, o sumã în cuantum de 900
lei, cu obligaþia menþinerii raporturilor de
muncã sau de serviciu cel puþin 18 luni. “De

aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi angajatorii
care, în raport cu numãrul de angajaþi, ºi-au
îndeplinit obligaþia, potrivit legii, de a înca-
dra în muncã persoane cu handicap, pre-
cum ºi angajatorii care nu au aceastã obliga-
þie legalã, dacã încadreazã în muncã pe du-
ratã nedeterminatã persoane cu handicap ºi
le menþin raporturile de muncã sau de servi-
ciu cel puþin 18 luni”, se mai spune în co-
municatul respectiv.

Facilitãþi pentru angajatori
Angajatorii care încadreazã în muncã,

potrivit legii, ºomeri care, în termen de 5 ani
de la data angajãrii, îndeplinesc, conform
legii, condiþiile de pensionare, beneficiazã
lunar, pe perioada angajãrii, pânã la data în-
deplinirii condiþiilor respective, de o sumã
în cuantum de 900 lei. “Facilitãþile prezenta-
te se acordã angajatorilor în situaþia în care
persoanele din categoriile menþionate sunt

înregistrate ca ºomeri în evidenþa agenþiei
judeþene pentru ocuparea forþei de muncã
din raza de domiciliu sau de reºedinþã”. În
primele 7 luni ale anului 2017, la nivelul ju-
deþului Dolj, au fost încadrate prin subven-
þionarea locului de muncã 440 persoane (
64 absolvenþi,364 ºomeri cu vârsta peste 45
ani, un ºomer unic susþinãtor al familiei
monoparentale, cinci tineri NEET, doi ºomeri
de lungã duratã ºi patru ºomeri care în ter-
men de cinci ani de la data angajãrii îndepli-
nesc condiþiile de pensionare).

MARGA BULUGEAN
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Muzeul de Artã Craiova gãzduieºte astãzi, ora 17.00, vernisajul expo-
ziþiei artistului Bruno Leone, intitulatã „An italian puppets story” ºi cu-
prinzând pãpuºi tradiþionale specifice teatrului napoletan (personaje cele-
bre ca Pulcinella, Don Giovanni, Morte, Guappo). Evenimentul are loc
în cadrul Festivalului „Puppets Occupy Street”, la care pãpuºarul italian
Bruno Leone participã pentru a doua oarã. La aceastã ediþie, publicul îi
va putea vedea spectacolul „Don Pulcinella de la Mancha” – miercuri,
30 august, în cartierul Valea Roºie (loc de joacã zona Piaþã), de la ora
19.00, ºi în Parcul „Nicolae Romanescu”, zona Foiºor, de la ora 21.00,
precum ºi joi, 31 august, în Centrul Vechi, Piaþa „Fraþii Buzeºti”, ora
20.00. Expoziþia „An italian puppets story” va fi gãzduitã de Muzeul de
Artã pe toatã durata festivalului, între orele 10.00-18.00. Tot la Muzeul
de Artã, Bruno Leone va susþine joi, 31 august, între orele 11.00-13.00,
workshop-ul pentru profesioniºti „Il segreto di maestro”.
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Cu ocazia Zilelor Municipiului Bãileºti –
ediþia a XVII-a (24-27 august 2017), la Bi-
blioteca Municipalã  „Petre Anghel” din loca-
litate au loc astãzi, începând cu ora 10.00,

Joi, 24.08.2017, începând cu ora 17.00,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã sã luaþi parte la lansarea
volumului Jurnalism. O artã efemerã?, autor
Corneliu D. Zeana.

Nãscut la data de 11 aprilie 1939 la Râmni-
cul Vâlcea, autorul ºi-a fãcut debutul editorial
cu poezia Mãiastra, pe care a publicat-o în
revista Pentru Patrie. A mai publicat Trei
secole dupã Milescu. Jurnal paralel, Nu
trãdaþi, vã rog!, Alternanþe, Mistuire, Sãnãtate
ºi comportament, Umoristice etc.

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

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”

Ajuns la ediþia a IV-a, Festivalul
„Puppets Occupy Street” a devenit
unul dintre cele mai aºteptate eve-
nimente ale Craiovei, an de an pro-
punând, prin temele sale – Water
Edition (2015), Fire Edition
(2016), Air Edition (2017), Earth
Edition (2018) – inedite manifes-
tãri ale actorilor pãpuºari ºi artei
animaþiei îndeosebi din Europa, dar
ºi de pe alte continente. Nu mai este
mult pânã când Craiova se va trans-
forma, din nou, într-o imensã sce-
nã, zeci de actori animând aproape
întreg oraºul – de la Piaþa „Mihai
Viteazul” ºi Centru Vechi, Parcul
„Nicolae Romanescu”, Parcul Puº-
kin ºi Grãdina Botanicã pânã la car-
tierele Valea Roºie, Brazda lui No-
vac, Craioviþa Nouã, Lãpuº Argeº,
Rovine.

Companii de teatru private ºi
artiºti independenþi din 14 þãri

Festivalul se va desfãºura între
25 august ºi 1 septembrie, fiind or-
ganizat de Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, finanþat de Pri-
mãria ºi Consiliul Local Municipal
Craiova ºi derulat cu sprijinul regii-
lor autonome, instituþiilor de cultu-
rã, forþelor de ordine, voluntarilor
ºi sponsorilor. Þin afiºul companii
de teatru private ºi artiºti indepen-
denþi din 14 þãri, selecþia fiind una
dificilã, dupã cum au precizat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã,
Adriana Teodorescu, managerul
Teatrului „Colibri”, ºi actriþa Geo
Dinescu. „Suntem fericiþi cã vom
avea aici trupe care merg la festi-
valuri importante din lume, precum
cele de la Charleville-Mezieres ºi
Avignon”, a afirmat Geo Dinescu,
care i-a invitat pe craioveni în nu-
mãr cât mai mare sã se bucure de
surprizele pregãtite de organizatori.

În acest cadru, Adriana Teo-
dorescu a vorbit mai puþin despre
programul de activitãþi  – intens
mediatizat ºi disponibil pe site-uri-

Opt zile de festival, cu peste 250 de evenimen-
te, care se vor desfãºura în aproape întreg oraºul,
îi aºteaptã pe craioveni începând de mâine, 25 au-
gust! „Puppets Occupy Street” – Air Edition sunã
adunarea mai întâi la Parada Pãpuºilor, care va
porni, la ora 21.00, pe traseul Mc Donald’s – Calea
Bucureºti – Piaþa „Mihai Viteazul”, apoi la aproxi-
mativ 100 de spectacole, 60 de ateliere de creaþie,

concerte, expoziþii º.a. Vor veni în mijlocul publi-
cului artiºti din Brazilia, Argentina, Turcia, Italia,
Spania, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Polonia, Marea
Britanie, Elveþia, Germania, Franþa ºi, bineînþe-
les, România. Manifestãrile din program sunt cu
acces liber, iar în caz de vreme nefavorabilã aces-
tea se vor desfãºura la sediile Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” ºi Centrului Multifuncþional.

le ºi reþelele sociale ale teatrului ºi
festivalului – ºi mai mult despre
spiritul de echipã care face ca cele
opt zile de poveste sã existe. „Echi-
pa festivalului s-a mãrit, fiind din
ce în ce mai multe persoane care
se implicã în susþinerea lui – vo-
luntari, personalitãþi, instituþii,
sponsori. În acelaºi timp, ne-am
bucurat de consecvenþa ºi parte-
neriatul avut încã din 2014 cu câ-
teva dintre instituþiile craiovene”,
a afirmat Adriana Teodorescu.

Spirit voluntar ºi de echipã!
Una este Centrul Multifuncþio-

nal, care, în perioada 26 august –
1 septembrie, va gãzdui trei expo-
ziþii: „The air of clothing” by
Mariana Pachis, „Fairy tales from
Ukraine” ºi „Puppet’s Meeting”.
În cadrul conferinþei de presã de
ieri, Alina Voicu, reprezentant al
Centrului Multifuncþional Craiova,
a adresat felicitãri organizatorilor
„pentru spectacolele inedite care se
desfãºoarã pe strãzile Craiovei ºi
pe care în fiecare an publicul le
primeºte cu entuziasm”.

S-au alãturat din nou festivalului
– de aceastã datã, în numãr ºi mai
mare –voluntarii de la Junior Cham-
ber International (JCI), o echipã de
tineri „foarte serioºi, creativi, respon-
sabili”, dupã cum i-a apreciat mana-
gerul de la „Colibri”. „Suntem încân-
taþi sã facem parte din aceastã echi-
pã frumoasã. Este o magie întreagã,
vã aºteptãm sã intraþi ºi voi în aceas-
tã lume, deschisã oricãrei vârste!”,
a afirmat Ana-Maria Bebu, coor-
donatorul grupului de aproximativ 30
de voluntari de la JCI Craiova.

Pentru al treilea an consecutiv,
un parteneriat este încheiat în ca-
drul „Puppets Occupy Street” cu
asociaþii patronate de Mitropolia
Olteniei. Copii din centrele sociale
„Best Life” ºi „Aripi de Luminã” vor
participa la ateliere de creaþie ºi, în
plus, voluntari ai Asociaþiei „Vasi-

liada” vor veni la evenimente pen-
tru a mediatiza Campania „Gestu-
rile mici fac oamenii mari!”. Po-
trivit Gabrielei Firu, din cadrul Bi-
roului de presã al Mitropoliei Olte-
niei, Asociaþia „Vasiliada” îºi pro-
pune, astfel, sã ajute cu burse lu-
nare copiii din mediul rural care au
rezultate bune la învãþãturã, dar pro-
vin din familii cu posibilitãþi materi-
ale reduse. „O parte din fondurile
care vor fi strânse vor fi direcþio-
nate spre sprijinirea copiilor, iar o
altã parte va fi folositã pentru achi-
ziþionarea de rechizite ºcolare ºi
materiale educative pentru copiii din
centrele sociale ale Arhiepiscopiei
Craiovei”, a precizat Gabriela Firu.

Parada Pãpuºilor, mâine-searã,
de la ora 21.00

Deschiderea oficialã a celei de-a
IV-a ediþii a Festivalului „Puppets
Occupy Street” va avea loc mâine-
searã, cu „Puppet’s Parade”, care
va porni, la ora 21.00, din zona
blocului S200 ºi se va îndrepta agale
spre Piaþa „Mihai Viteazul”, însã
de aceastã datã pe „Calea Bucu-
reºti”. Acolo, la ora 22.00, urmea-

zã sã aibã loc un videomapping pe
clãdirea Palace ºi alte surprize, con-
comitent în Piaþa „Fraþii Buzeºti”
fiind anunþat un concert al trupei
„Farfarello” (Germania). Pânã pe
31 august, publicul este aºteptat
între orele 11.00-13.00 la ateliere de
creaþie, iar dupã-amiaza ºi seara (în-
tre orele 17.00 ºi 22.00) – la spec-
tacole ºi concerte.

Festivalul se va încheia pe 1 sep-
tembrie, tot cu o paradã a pãpuºi-

lor, urmatã de Parada Haute Cou-
ture „Rising wings” by Mariana
Pachis – Bucureºti (ora 21.30) ºi
show-ul „Sophia Luminosa: The
(F)Light of the Dreams” prezentat
de Fire Theatre Mime Company,
din Bulgaria (ora 22.00). Spectaco-
lul se va muta, apoi, în Centrul Vechi
– Piaþa „Fraþii Buzeºti”: „Fantas-
mio” by Bogdan Muntean (ora
22.00) ºi Mix Air Music (ora 22.30).

MAGDA BRATU

Trupa germanã „Farfarello” este cunoscutã în România în special prin
fondatorul ei, violonistul Mani Neumann, care a colaborat cu celebra for-
maþie „Phoenix” timp de mai mulþi ani. Din 1982 ºi pânã acum, „Farfarello”
a scos 18 albume, 4 DVD-uri ºi a participat la peste 3.500 de concerte în
toatã lumea. Mani Neumann, neamþul cu „suflet de român”, supranumit ºi
Violonistul Diavolului, este considerat un maestru al viorii ºi blockflote.

Lansãri de cãrþi la Biblioteca
Municipalã Bãileºti

trei lansãri de cãrþi: „Ieºiri imposibile” (Edi-
tura „Ramuri”) – roman de Ion Floricel, „Po-
eme  decadente” (Editura „Scrisul Româ-
nesc”) – versuri de Mihai Duþescu, „Acade-
mie agramatã” (Editura „Autograf M.J.M”)
– roman de Nicolae Pârvulescu. Dupã cum a
precizat bibliotecat Janeta Vlad, în deschide-
rea evenimentului va fi vernisatã expoziþia de
desen ºi picturã „Flori de varã”, realizatã în
cadrul „Taberei de varã” – ediþia a VIII-a (co-
ordonatori: Elena Neþa, de la ªcoala Gimna-
zialã Afumaþi, ºi Floriana Ciobanu, de la Clu-
bul Copiilor Bãileºti). Între invitaþi se aflã pã-
rintele Mihalache Tudoricã, membrii Cena-
clului Literar-Artistic al Seniorilor de pe lân-
gã Biblioteca Municipalã Bãileºti º.a.

MAGDA BRATU

Comunicat
de presã
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Anunþul tãu!
Subsemnaþii Cristea Octavian ºi

Cristea Adriana, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Construire imobil P+3
cu destinaþia de locuinþe colective ºi
refacere imprejmuire teren ” propus
a fi amplasat în mun. Craiova, str.
Renaºterii, nr. 8, jud. Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul: Cris-
tea Octavian ºi Cristea Adriana, cu
domiciliul în mun. Craiova, str. Re-
naºterii, nr. 8, jud. Dolj, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mdiului  Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Subsemnata Giurescu Marine-
la, anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru pro-
iectul “Construire imobil locuinþe
2S+D+P+2E cu parcare la demisol
” propus a fi amplasat în mun. Cra-
iova, str. Deceneu, nr. 60, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, ºi la sediul: Giurescu Marinela,
cu domiciliul în jud. Ilfov, com.
Chiajna, sat Rosu, str. Gladiolelor,
nr. 3, ap. 6, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8,00-16,30 ºi vineri între
orele 8,00-14,00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº., nr.
1, fax: 0251/419 035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

organizeazã concurs pentru ocu-
parea a 16 posturi de lucrãtor ope-
rativ pentru autocompactoare, din-
tre care 4 pe perioadã nedetermi-
natã ºi 12 pe perioadã nedetermi-
natã, în cadrul Secþiei Transport
Deºeuri. Dosarele de concurs se
depun la sediul societãþii, la Com-
partimentul Resurse Umane, pânã
la data de 06.09.2017, ora 12.00.

Comuna ªimnicu de Sus, ti-
tular al proiectului “Extindere in-
frastructurã de apã ºi construcþie
infrastructurã de apã uzatã în co-
muna ªimnicu de Sus”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj, în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul “Extindere
infrastructurã de apã ºi construc-
þie infrastructurã de apã uzata în
comuna ªimnicu de Sus”, pro-
pus a fi amplasat în comuna ªim-
nicu de Sus, judeþul Dolj.: proiec-
tul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adevate. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot si con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj din str. Pe-
tru Rareº nr.1 jud. Dolj , în zilele
de luni-joi între orele 08:00-16:00
ºi vineri între orele 08:00-14:00
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen în
termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Me-

serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr.19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018
în perioada 21 august – 1 septem-
brie 2017, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, muzi-
cã popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente de su-
flat (saxofon), dans clasic (balet), ac-
torie, picturã, graficã, artã cinema-
tograficã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioada 4-
7 septembrie 2017. Relaþii la telefon
0251/413.371; luni – vineri între orele
09.00- 15.00, în perioada înscrierilor.

MOªU DORINA ELENA  anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiect:CONSTRUCÞIE
PROVIZORIE PENTRU COLECTARE
ªI VALORIFICARE DESEURI NEPE-
RICULOASE RECICLABILE, propus
a fi amplasat în Bãileºti, str. Ana Ipã-
tescu, nr.8A. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, jud. Dolj ºi la sediul
Bãileºti, str. Ana Ipãtescu nr. 8A, în
zilele de L- J între orele 8-16,30 ºi vi-
neri între orele 8-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, mun. Craiova, strada Pe-
tru Rares, nr.1, jud. Dolj.

COMUNA ÞUGLUI anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Proiect integrat:
modernizare, extindere infrastructu-
rã de apã ºi înfiinþarea reþelei de apã
uzatã în Comuna Þuglui, judeþul Dolj,
propus a fi amplasat în C omuna Þu-
glui.Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei Comunei Þuglui, str. Princi-
palã, judeþul Dolj Telefon: 0251/
350.205, în zilele luni pânã vineri, între
orele 9.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.
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Anunþul tãu!
S.C. AZALIS SRL cu sediul în

Craiova, str. RAMURI, NR.24 J
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ
MODIFICAREA REGLEMENTÃRI-
LOR URBANISTICE ÎN ZONA CU-
PRINSÃ ÎNTRE Bd. NICOLAE RO-
MANESCU str. POPOVENI ºi str.
EMIL RACOVIÞÃ localitatea CRA-
IOVA, BD. NICOLAE ROMANESCU
NR.78 ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site-ul
APM Dolj, http://apmdj.anpm.ro.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 18 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

CAIMAC MIHAELA cu domici-
liul în Craiova, str. Spania, Nr. 17,
anunþã publicul interesat asupra ela-
borãrii primei versiuni a PUZ RE-
CONSIDERARE FUNCÞIONALÃ  A
ZONEI AFERENTE, Bd. DACIA,
NR.60 ªI STR. FÃGÃRAª 61I, loca-
litatea Craiova, Bd. Dacia, nr. 60 ºi
str. Fãgãraº nr. 61I ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr.1, Craiova, judeþul Dolj,
site-ul APM Dolj, http://apmdj.an-
pm.ro. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 15 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

CONVOCATOR   AGEA

Consiliul de Administratie al SC Constructii Feroviare Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera
Valcii nr. 28A,, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/2209/1991, CUI: RO2292068, capitalul
social: 5.415.480,84 lei, intrunit in sedinta din data de 17.08.2017, in temeiul dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990
R, art.243 din Legea nr.297/2004, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM(ASF), Legii nr. 24/2017, cat si a celorlalte
reglementari legislative emise de CNVM(ASF) aferente societatilor de pe piata de capital si ale Actului Constitutiv, la
solicitarea actionarului SIF Oltenia SA prin adresa inregistrata sub nr. 431/16.08.2017, actionar care detine 77,5001 %
din capitalul social total, convoaca :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.09.2017, ora 10.00,  la sediul socie-
tatii, sau pentru data de 23.09.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima
convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
11.09.2017,  considerata data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Constructii Feroviare Craiova SA, de la 5.415.480,84 lei la

2.989.064,10 lei, prin diminuarea valorii nominale a actiunii de la 1,54 lei la 0,85 lei si mentinerea numarului total de actiuni.
Reducerea capitalului social se realizeaza, in conformitate cu prevederile art. 207 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990

R, cu modificarile si completarile ulterioare, “prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala
cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune”.

Actionarilor li se va restitui suma bruta de 0,69 lei pentru o actiune detinuta la data de inregistrare hotarata de
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea, in conformitate cu prevederile legale, a modalitatilor
de restituire catre actionari a sumelor rezultate din diminuarea capitalului social si eventual modificarea datei platii in
situatia aparitiei unor evenimente care fac imposibila respectarea datei platii.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a intocmi actul aditional la actul constitutiv si forma
actualizata a actului constitutiv, prin includerea noii valori a capitalului social si structurii actionariatului rezultate ca
urmare a diminuarii acestuia, prin reducerea valorii nominale a actiunii.

4. Aprobarea datei de 31.01.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform  dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/
2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de  30.01.2018 ca “ex date” si
a datei platii de 16.02.2018.

5. Imputernicirea domnului Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama
societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor
adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente
hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca
urmare a diminuarii capitalului social.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare

si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii
in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de
zi a adunarii generale pana la data de 11.09.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-
site-ul propriu http://constructiiferoviare-craiova.ro.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta
sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificãrii si a dovedirii calitãtii de actionar a unei persoane care adreseazã întrebãri sau solicita
completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestã identitatea
(pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator
eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal)
si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi
reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta
conform procedurii afisate pe website-ul societatii   http://constructiiferoviare-craiova.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate
al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de
Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformã cu
originalul, emis cu cel mult 3 luni  înainte de data publicãrii convocatorului adunãrii generale a acþionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si impu-
ternicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si
semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus,
in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii
afisate pe website-ul societatii http://constructiiferoviare-craiova.ro.

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului  AGEA, formularele
de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii http://constructii-
feroviare-craiova.ro.

Proiectul de hotarare a AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt dispo-
nibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe
website-ul societatii la adresa http://constructiiferoviare-craiova.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre
orele 10.00-14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei
prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

Presedintele
 Consiliului de Administratie,

Aurel Tenea

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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În conformitate cu art. 56 lit. d) ºi art. 57 alin. (1) ºi alin. (6) lit. b) din Legea nr.188/
1999privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcþii publice de conducere vacante de director executiv, gradul IIdin cadrul Di-
recþiei Imagine ºi Coordonare Instituþii Subordonate.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul fundamental
ºtiinþe umaniste ºi arte– ramura de ºtiinþe: filologie;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice, în condiþiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minimum
3 ani.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr. 19, în
data de 26.09.2017, ora 10, proba scrisã ºi într-un termen de maximum 5 zile lucrãtoare
de la data susþinerii probei scrise,proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1, respectiv pânã pe data de 12.09.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile þi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova,
Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 211.
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ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

COMUNA URZICUTA,titular al proiectului:
“SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA URZICUTA,

JUDETUL DOLJ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Dolj, pentru proiectul propus a fi amplasat in satul
Urzicuta, comuna Urzicuta, judetul Dolj.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares,nr.1, in zilele de
L-V, intre orele  9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:
www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta  comentarii/observatii la proiectul de-
ciziei de incadrare pana la data de 29.08.2017.

RAADPFL Craiova anunþã concesionarii sau moºtenitorii acestora ale
cãror locuri de veci au termenul de concesiune expirat sã se prezinte la
sediul RAADPFL Craiova, în vederea prelungirii sau reconcesionãrii.

Conform HCL nr. 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirãrii concesiunii,
este pierdut dreptul de concesiune, iar locul de veci intrã în circuitul locurilor
libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII
· cerere;
· referat de la Administratia Cimitirului;
· CI concesionar – original ºi copie;
· chitanþa concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI
· cerere (din partea tuturor moºtenitorilor);
· adeverinþã obþinutaã de la RAADPFL sau referat de la Administratia

Cimitirului;
· chitanþa de concesiune, act de concesiune;
· CI moºtenitori – original ºi copie;
act notarial în care sã fie precizat locul de veci(certificat de moºtenitor, cer-

tificat legatar, partaj voluntar etc) – copie.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.
Fac menaj bãtrâni.
Telefon: 0767/
323.821.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, parchet 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 racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Tele-
fon:0764/779.702
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti- Dolj. Telefon:
0770/ 245.289.
Vând vin de þarã
100 litri 100% na-
tural. Telefon:
0772/091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 24 august 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:

Vând 50 l vin ne-
gru natural, butoi
stejar 300-400 l,
putinã stejar 100-
120 l, premergã-
tor.Telefon: 0745/
602.001.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani ( artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din came-
rã auto, cântar
pentru diabet - 10
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Tele-
fon: 0728/011.731.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete
militare noi, frigi-
der. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Ne despãrþim de
o prietenã adevã-
ratã, o persoanã
deosebitã ºi pre-
þuitã, Pãtraºcu
Lucica. Sincere
condoleanþe fa-
miliei! Dumnezeu
s-o odihneascã
în pace! Familiile
Florea ºi Pîrlea
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

În acest sezon, Universitatea
a adus din deplasare 7 puncte din
9 posibile, în condiþiile în care a
jucat cu campioana ºi vicecam-
pioana, însã a pierdut ºi 4 punc-
te acasã, în faþa unor echipe
fãrã pretenþii, precum Chiajna ºi
Astra. Aºa încât, meciul de mâi-
ne searã, de la Severin, cu Gaz
Metan Mediaº, nu se anunþã nici
pe departe unul facil. Craiovei
lui Mangia nu-i convin echipele
care cedeazã iniþiativa, aºa cum
mai mai mult ca sigur o va face
ºi trupa lui Cristi Pustai. Chiar
dacã acum posedã un „nouar”
autentic, un pivot, Mihai Ro-
man, ªtiinþa nu are încã pus la
punct un joc poziþional solid,
preferând contraatacul, dar mai
ales un joc bazat pe recuperarea
mingii în terenul advers, de unde
tripleta „napoletanã”, Mitriþã-Bã-
luþã-Gustavo (Insigne-Mertens-
Callejon), care are ºi back-up,
cu Bãrbuþ, Burlacu sau Bancu,
ar putea apãrea rapid la finaliza-
re. Recuperarea mingii pe con-
strucþia incipientã a adversaru-
lui a apãrut golul cu FCSB, dar
ºi multe alte ocazii în cele 7 par-
tide de pânã acum. Gustavo a in-
terceptat pasa lui Ov. Popescu

Paralela Mangia-MulþescuParalela Mangia-MulþescuParalela Mangia-MulþescuParalela Mangia-MulþescuParalela Mangia-Mulþescu

1. CFR Cluj 7 6 1 0 13-1 19
2. Botoºani 7 5 1 1 13-5 16
3. Craiova 7 4 3 0 9-3 15
4. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
5. Dinamo 7 4 0 3 9-5 12
6. Astra 7 3 3 1 8-5 12
7. ACS Poli 7 3 1 3 5-6 10
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 7 2 2 3 7-9 8
10. Sepsi 7 2 0 5 5-12 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 7 1 1 5 4-14 4
13. Chiajna 7 0 2 5 4-9 2
14. Juventus 7 0 2 5 4-11 2
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Astra – Juventus, mâine, ora 18.30

„U” Craiova – Gaz Metan, mâine, ora 21

ACS Poli – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18.30

FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã, ora 21

Chiajna – Viitorul, duminicã, ora 18.30

FCSB – FC Botoºani, duminicã, ora 21

CSMP Iaºi – Sepsi, luni, ora 21

Liga I – etapa a 8-aLiga I – etapa a 8-aLiga I – etapa a 8-aLiga I – etapa a 8-aLiga I – etapa a 8-a

Faþã de sezonul trecut, Universitatea ºi-a pierdut din
spectaculozitate ºi din omogenitate, dar este mai

pragmaticã, mai organizatã ºi mai norocoasã

Napoli s-a calificat în
grupele Champions League
eliminând-o uºor pe Nice,
ocupanta locului 3 în Franþa
în sezonul trecut. Dupã 2-0 pe
San Paolo, trupa lui Maurizio
Sarri a câºtigat cu acelaºi scor
ºi pe Coasta de Azur, datoritã
reuºitelor lui Callejonºi Insig-
ne, iar Mertens a nimerit bara.
Sevilla s-a calificat ºi ea, în
dauna turcilor de la Istanbul
Basaksehir. Andaluzii câºtiga-
serã cu 2-1 în Turcia, iar pe
Sanchez Pizjuan a fost 2-2.
Oapeþii au condus cu 1-0 la
pauzã ºi mai aveau nevoie de
un gol pentru a se califica, dar
Sevilla a întors scorul. Visca a
egalat cu 7 minute înainte de

la golul lui Bãluþã la FCSB, dar
ºi degajarea lui Râmniceanu la
ocazia mare din finalul partidei
de la Ovidiu. Pe respingerea
portarului advers Gustavo a
marcat ºi în meciul cu Juven-
tus. Tranziþia pozitivã este unul
dintre atuurile echipei în acest
sezon, dar ºi pe tranziþia negati-
vã organizarea este superioarã.
Viteza de joc pe atac poziþional,
inferioarã celei de anul trecut, ºi
omogenizarea tripletei defensive
sunt principalele probleme pe
care Devis Mangia trebuie sã le
rezolve cât mai curând. Schim-
barea permanentã a fundaºilor îºi
pune amprenta, neexistând încã
automatismele necesare, în spe-
cial în condiþiile  modificãrii  sis-
temului de joc. Chiar dacã echi-
pa nu a primit gol în ultimele 3
meciuri, probleme în defensivã
au existat, numai norocul ºi in-
tervenþiile lui Calancea pãstrând
poarta intactã. Se poate spune
cã Universitatea lui Mangia este
mai pragmaticã, dar ºi mai no-
rocoasã decât în perioada Mul-
þescu. Italianul beneficiazã de
mai multe soluþii pe post, lotul
fiind mai consistent, dar italia-
nul a avut de lucrat la capitolul

omogenitate, în timp ce Mulþes-
cu a preluat practic o echipã
formatã, care juca de aproape 3
ani în aceeaºi formulã. Dacã „nea
Gigi” invoca dupã fiecare meci
ratãrile numeroase (chiar ºi pe
unele care le vedea numai el),
acum procentajul la finalizare
este mult mai bun, iar erorile din
apãrare nu sunt penalizate aºa de
des precum anul trecut. Sã ne
amintim cum a primit Craiova
goluri în debutul stagiunii pre-
cedente: Popov îi paseazã lui
Herea în meciul cu Pandurii, Ivan
deviazã în propria poartã cu
ASA, penalty inventat de asis-
tent în deplasarea la FCSB, 2 pe-
nalty-uri acordate uºor pentru
Timiºoara, reuºitã incredibilã a
lui Constantinescu de la Chiaj-
na, urmate de altele în returul
sezonului regulat. Anul acesta,
oltenii au scãpat cu faþa curatã
dupã ce Botoºani, FCSB, Viito-
rul au ratat ocazii mari. În pri-
mele 7 etape ale sezonului tre-
cut, Craiova a strâns 13 punc-
te, cu 2 mai puþine decât a acum,
dar atunci disputase 4 meciuri
în deplasare ºi 3 acasã, iar acum
situaþia s-a inversat. Pe de altã
parte, Mulþescu nu a avut de pre-
gãtit 2 meciuri europene impor-
tante, cum au fost cele cu AC
Milan, însã echipa a avut un joc
de 120 de minute în Cupa Ligii,
cu CFR Cluj.

Numai azi se mai
vând bilete

la magazinul
mobil

Biletele pentru meciul cu Gaz
Metan se mai gãsesc numai as-
tãzi la magazinul mobil situat în
piaþa „Mihai Viteazul”, iar înce-
pând de mâine acestea se vor
putea achiziþiona de la Sala Po-
livalentã. De asemenea, biletele
sunt disponibile ºi în orice ma-
gazin Germanos,  Vodafone,

Orange, dar ºi orice staþie OMV
din þarã. Biletele vor fi disponi-
bile începând de azi ºi la casele
de bilete ale Stadionului „Muni-
cipal” din Drobeta Turnu Seve-
rin. Suporterii care ºi-au achizi-
þionat abonament beneficiazã de
intrare gratuitã pe bazã de invi-
taþie. Pentru ridicarea invitaþiei,
abonaþii trebuie sã se prezinte la
magazinul mobil. Abonaþii care
nu au posibilitatea de a ridica in-
vitaþia din Craiova trebuie sã tri-
mitã pânã astãzi pe adresa de e-
mailticketing@csuc.ro: copie
act de identitate ºi copie abona-
ment. Invitaþia va fi expediatã
acasã fãrã nici un cost suplimen-
tar. Preþul biletelor pentru me-
ciul Universitatea Craiova – Gaz
Metan Mediaº: peluzã: 10 lei, tri-
buna 2: 20 lei, tribuna 1: 25 lei,
tribuna 0: 70 lei.

Patru campioni
de juniori la lotul

naþional
Încã doi juniori alb-albaºtri de

perspectivã au fost convocaþi
de antrenorul Florin Bratu în ca-
drul echipei naþionale Under-18
a României. Pe lângã Marian
ªerban ºi Valentin Mihãilã, din
lotul tricolorilor vor face parte
fundaºii Hristos Vadasis ºi Raul
Constantinescu.  Toþi  4 sunt
campioni naþionali entitre la un-
der 17 cu Universitatea Craio-
va. Naþionala României Under-
18 va participa la turneul inter-
naþional amical de fotbal 4 Na-
tions Cup din Suedia în perioa-
da 30 august - 5 septembrie.
Fotbaliºtii ªtiinþei se vor alãtu-
ra lotului U-18 pe data de 27
august.

Champions League – play-off
final, unul dramatic, în care
oaspeþii au forþat golul califi-
cant, având o barã, prim
Emre. Celtic câºtigase confor-
tabil cu 5-0 în tur cu Astana ºi
nu avea emoþii pentru retur,
dar cu 20 de minute de final
gazdele conduceau cu 4-1 ºi
sperau la un miracol. Au
obþinut doar un succes de
palmares, echipa din Kazah-
stan fiind eliminatã de Celtic,
la fel ca anul trecut. Maribor a
revenit  în grupele Champions
League, trecând de campioana
Israelului datoritã golului
marcat în tur în deplasare,
scorul general fiind egal, 2-2.
Olympiakos nu a avut emoþii
în faþa campioanei Croaþiei,

Rijeka, pe care a învins-o în
ambele manºe.

Rezultate: Astana – Celtic 4-
3 (Ajer autogol 27, Muzhikov
48, Twumasi 50, 69  / Sinclair
34, Ntcham 81, Griffiths 90),
Rijeka – Olympiacos 0-1 (M.
Marin 25), Maribor – Hapoel
Beer Sheva 1-0 (Viler 15),
Nice – Napoli 0-2 (Callejon
48, Insigne 89), Sevilla –
Istanbul Baºakºehir 2-2 (Es-
cudero 52, Ben Yedder 75 /
Elia 17, Visca 83). Asearã s-au
jucat meciurile: CSKA Mosco-
va – Young Boys, FC Copen-
haga – Qarabag,  FCSB –
Sporting, Liverpool – Hoffen-
heim, Slavia Praga – APOEL
Nicosia.
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