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- “Caþavencii noºtri de azi, sunt,
Popescule, mai “Caþavenci” decât
Caþavencu lui Caragiale.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Puþine zile au mai rãmas din
vacanþa mare a elevilor, fiind-
cã pe 11 septembrie – anul
acesta – nu pe 15 septembrie,
cum eram obiºnuiþi, debutea-
zã anul ºcolar 2017-2018. Ca
de fiecare datã, începerea
unui nou an ºcolar se consti-
tuie într-un eveniment de re-
ferinþã, pentru fiecare unita-
te ºcolarã, fiecare localitate
din teritoriu ºi, bineînþeles,
pentru elevi ºi pãrinþi. Asta se
ºtie. Întreaga comunitate lo-
calã reverbereazã, la 11 sep-
tembrie, regãsindu-se într-o
emoþie generalã.

Peste o sutãPeste o sutãPeste o sutãPeste o sutãPeste o sutã
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Numãrul cazurilor de rujeolã
este în continuã creºtere ajun-
gând în prezent la 8.937, din care
33 de decese (9 în judeþul Timiº,
6 în judeþul Arad, 7 în judeþul
Dolj, 3 în judeþul Caraº Severin,
1 în judeþul Bihor, 1 în judeþul
Cluj, 1 in judeþul Cãlãraºi, 1 în
judeþul Satu Mare, 1 în judeþul
Vaslui, 1 în judeþul Galati, 1 in
judeþul Mureº ºi 1 în Bucureºti).
Cel de-al 33-lea deces a survenit
la o fetiþã cu malnutriþie ºi re-
tard psihomotor sever în vârsta
de 10 luni. Aceasta este cetaþean
irakian care a intrat în þarã...
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Primãria Craiova a scos la licitaþie noul acord-
cadru pentru reabilitarea ºi modernizarea strãzilor
ºi aleilor din municipiu. Ca ºi precedentul, contractul
este propus tot pentru o perioadã de 4 ani, valoarea
fiind, de aceastã datã, cu 13 milioane de lei mai mare.
Perioada de primire a ofertelor din partea firmelor
interesate expirã în luna septembrie.
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Guvernul

nu renunþã

la supraacciza

la carburanþi
Premierul Mihai Tudose a

declarat, ieri, dupã ºedinþa
CExN al PSD, cã supraacci-
za la carburanþi se va imple-
menta din toamnã, în
prezent fiind duse negocieri
cu producãtorii din dome-
niu, reiterând posibilitatea
ca, dacã preþurile la pompã
vor creºte, Guvernul sã
decidã majorarea revedenþe-
lor. ”Supraaciza la carbu-
ranþi va fi o decizie imple-
mentatã în toamna aceasta,
dar încã se negociazã cu
producãtorii. (...) Atunci
când ea a fost scoasã, odatã
cu celebra taxã de stâlp, la
pompã nu s-a vãzut nicio
îmbunãtãþire, iar atunci a
fost scoasã pentru a uºura
povara fiscalã pe cetãþeni ºi
dacã tot nu s-a uºurat, sã o
punem la loc, cã mãcar din
banii ãia facem un spital.
Nu am scos-o ca sã se
îmbogãþeascã distribuitorii”-
, a declarat premierul Mihai
Tudose. El a mai spus cã
dacã preþurile vor creºte la
pompã, redevenþele vor fi
majorate, afirmând cã acest
lucru se poate întâmpla
dupã ce vede ”comportamen-
tul celor din piaþã”. Mihai
Tudose a mai spus cã se fac
simulãri privind reintroduce-
rea supraaccizei, afirmând
cã acestea ar putea fi finali-
zate în aproximativ o sãptã-
mân La începutul lui au-
gust, ministerul de Finanþe
a depus un proiect prin care
începând cu 1 septembrie
acciza se majoreazã la
nivelul celei din 2016.
Documentul susþinea cã
nivelurile actuale ale accize-
lor practicate în România
sunt foarte aproape de limita
minimã prevãzutã de legisla-
þia Uniunii Europene.
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„Este vorba despre luarea unei
decizii în ceea ce priveºte defal-
carea acelor sume pe care le plã-
tesc românii azi la cele douã com-
ponente, ambele fiind de stat doar
cã una are un management pri-
vat. Acum, jumãtate din sume se
duc la pilonul I, jumãtate la pilo-
nul II. Am constatat cã randamen-
tul la pilonul I care are ca ºi reper
salariul mediu pe România este
mult mai mare decât randamentul
obþinut la pilonul II ºi din aceastã
cauzã am solicitat Ministerului Fi-
nanþelor ca împrunã cu cei de la
sistemul de pensii sã facã o anali-
zã sã vadã dacã nu cumva este
oportun ca cel puþin acum când
creºterea economicã a României
e foarte mare ºi randamentul pen-
tru banii românilor pentru pensii
este mult mai mare la pilonul I
sumele care se varsã la pilonul I
sã fie un pic mai mare decât cele
care se varsã la pilonul II”, a de-
clarat Mihai Tudose.

El a mai spus cã discuþiile sunt
avansate ºi cã decizia va fi luatã
„având în vedere interesul suve-
ran al celor care plãtesc acele con-
tribuþii pentru pensie”. „Fiind o
contribuþie vãrsatã într-o zonã cu
randament mai mare, fondurile
pentru pensii pentru fiecare român
vor creºte. E o modalitate de a creº-
te pensia în viitor. (...) Am consta-
tat cu surprindere cã statul e un
mai bun administrator la acest lu-

TTTTTudose confirmã intenþia Guvernuluiudose confirmã intenþia Guvernuluiudose confirmã intenþia Guvernuluiudose confirmã intenþia Guvernuluiudose confirmã intenþia Guvernului
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Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, cã
potrivit Ministerului Finanþelor, „randamentul la
pilonul I de pensii este mult mai mare decât randa-
mentul obþinut la pilonul II”, motiv pentru care a
cerut o analizã a oportunitãþii diminuãrii contri-

buþiei virate la fondurile administrate privat.

„Aveþi impresia cã România tre-
buie sã meargã înainte sau înapoi
numai dupã ce dorinþe are Klaus
Iohannis? Nu. Sistemul de Justiþie
nu trebuie sã se învârtã în jurul lui
Klaus Iohannis, nici a lui Kovesi,
nici a lui Lazãr. Sunt niºte princi-
pii, vor fi niºte texte, vor fi dezba-
teri foarte serioase. Dacã în final
majoritatea parlamentarã va deci-
de într-un fel, aceea vom susþine,

cru”, a explicat premierul.
Mihai Tudose a respins acuza-

þiile potrivit cãrora Guvernul inten-
þioneazã sã naþionalizeze pilonul II
de pensii. ”Dezbateriile au plecat
de la o premisã greºitã. Din nou cã
vrem sã desfiinþãm pilonul II - nu
este adevãrat, cã vrem sã luãm
bani din pilonul II - ceea ce nu este
adevãrat. Ceea ce este deja acolo
rãmâne acolo, doar cã dacã e mai
bine pentru români vom da mai
mulþi bani la pilonul I”, a a þinut sã
puncteze Tudose.

ASF: Pilonul II de Pensii este
solid, cu randamente pozitive

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a transmis, vi-
neri, cã Pilonul II de Pensii este
solid, cu randamente pozitive, re-
flectate ºi de analiza evoluþiei pie-
þei pensiilor private la 30 iunie
2017, dupã ce vicepremierul Cio-
lacu a declarat cã analizele ASF
au arãtat „cifre îngrijorãtoare”. Vi-
cepremierul Marcel Ciolacu a de-
clarat, vineri, la Neptun, cã Gu-
vernul va lua o decizie în privinþa
Pilonului II, întrucât analizele ASF
ºi ale ministerului de Finanþe au
evidenþiat „cifre îngrijorãtoare”, el
dând asigurãri cã decizia Execu-
tivului are în vedere eficientiza-
rea, nu desfiinþarea.

„În ceea ce priveºte Pilonul II
de pensii, nu Guvernul a pornit
discuþia, nu din vreun interes cã

nu avem suficienþi bani. Avem co-
lectarea preconizatã, nu sunt pro-
bleme de bani, noi vom veni cu
rectificare pozitivã. Pilonul II de
pensii a plecat de la ASF. Domnul
Badea (Leonardo Badea, preºedin-
te ASF, n.r.), domnul Giurescu
(Ion Giurescu, vicepreºedinte
ASF), ei urmãresc cifrele din pi-
loni, din cifre au reieºit concluzii,
au avut întâlnire adminstratorii de
la Pilonul II, cu ministerul de Fi-
nanþe. Nu e luatã o decizie în ceea
ce priveºte Pilonul II, nu existã
desfiinþarea, marginalizarea”, a
spus Ciolacu.

„Ne uitãm pe cifre. Existe cifre
care ne îngrijoreazã în ceea ce îi
priveºte pe pensionarii care au ac-
cesat Pilonul II. E ceva îngrijorã-
tor în Pilonul II. Cred cã banii se
pot gestiona mai bine. Nu e o in-
trare brutalã a statului, e vorba de
eficienþã, de o decizie în favoarea
cetãþenilor”, a mai spus vicepre-
mierul.

Potrivit prevederilor legale în

vigoare, ASF nu are competenþe
pentru a iniþia modificãri ale le-
gislaþiei primare care guverneazã
funcþionarea pieþei pensiilor pri-
vate, precizeazã Autoritatea. „ASF
urmãreºte cu foarte mare atenþie
randamentele ºi activele nete ale
fondurilor de pensii administrate
privat ºi dacã vor fi constatate dis-
funcþionalitãþi sau derapaje ale sis-
temului va interveni rapid pentru
corectarea acestora”, menþionea-
zã instituþia.

Instituþia menþioneazã cã, în
calitate de supraveghetor al pieþei
financiare non-bancare, participã
la întâlniri cu parteneri instituþio-
nali ºi exprimã puncte de vedere
privind evoluþia curentã a celor
trei sectoare reglementate (asigu-
rãri, piaþa de capital, pensii priva-
te), de câte ori este necesar. ASF
este autoritatea naþionalã, înfiin-
þatã în anul 2013 pentru reglemen-
tarea ºi supravegherea pieþelor
asigurãrilor, a pensiilor private,
precum ºi a pieþei de capital.

Dragnea s-a rãzgândit: Sistemul de Justiþie
nu trebuie sã se învârtã în jurul lui Iohannis

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri, la Neptun, cã
sistemul de Justiþie nu trebuie sã se învârtã în jurul lui Klaus

Iohannis, Laura Codruþa Kovesi sau Augustin Lazãr, el arãtând
cã ministrul Tudorel Toader nu are de ce „sã dea înapoi” în ce

priveºte modificãrile legilor Justiþiei.

dar dupã argumente foarte serioa-
se”, a spus Dragnea.

El a spus cã modificãrile la legi-
le Justiþiei sunt, deocamdatã, niºte
„principii” care au în spatele lor o
„gândire ºi o analizã” a ministrului
Toader, pe care îl respectã foarte
mult. „Vom analiza fiecare text din
acele proiecte de legi, dar nicioda-
tã eu nu o sã fiu de acord ca sã
dãm inainte sau înapoi dupã dorin-

þele sau supãrãrile unuia sau altuia
care este vremelnic într-o funcþie
ºi care e speriat cã poate ar pierde
niºte pâghii”, a adãugat Dragnea.

El a mai arãtat cã nu ºtie cât de
bine este ca niºte instituþii care sunt
implicate masiv în acest domeniu
sã-ºi dea cu pãrerea sau sã se opu-
nã. „Pânã la urmã legislaþia o face
Parlamnetul sau, prin delegare,
Guvernul. ªi sper ca Toader sã nu
dea înapoi. Nici nu are de ce sã
dea înapoi. Bãnuiesc cã a avut niº-
te argumente serioase când a fã-
cut acele propuneri”, a mai spus
Dragnea.

Liderul PSD s-a rãzgândit în
decurs de o zi. Joi, Liviu Dragnea
a declarat cã nu susþine propune-
rea avansatã de ministrul Justiþiei,
Tudorel Toader, ca ºeful statului
sã fie exclus din numirea procuro-
rilor ºefi, el arãtând cã aceastã pro-

punere reprezintã „un punct de
vedere”, care va trebui analizat.
Solicitat sã comenteze protestele
de stradã generate de propunerile
de modificare a legilor Justiþiei,
Dragnea a rãspuns: „Sincer, nu am
înþeles împotriva a ce protesteazã.
Cu toatã sinceritatea spun”. „Ma-
rea problemã, cã am înþeles cã
mulþi sunt supãraþi cã existã ºi pro-
punerea ca numirea procurorilor
ºefi sã nu mai fie fãcutã de preºe-
dinte, ci de CSM... Bun, e un punct
de vedere. Eu nu am fost în stra-
dã, cu toate cã ºi eu am avut ace-
laºi punct de vedere. Eu în toamnã
am spus cã nu sunt de acord cu
proiectul domnului Tãriceanu, sus-
þinând ideea sã rãmânã trei entitãþi
pe acest circuit de numiri. Dar asta
nu înseamnã cã trebuie sã mã nã-
pustesc pe un om care a enunþat
niºte principii”, a adãugat Dragnea.
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MIRCEA CANÞÃR

Puþine zile au mai rãmas din
vacanþa mare a elevilor, fiindcã pe
11 septembrie – anul acesta – nu
pe 15 septembrie, cum eram obiº-
nuiþi, debuteazã anul ºcolar 2017-
2018. Ca de fiecare datã, începe-
rea unui nou an ºcolar se consti-
tuie într-un eveniment de referin-
þã, pentru fiecare unitate ºcolarã,
fiecare localitate din teritoriu ºi,
bineînþeles, pentru elevi ºi pãrinþi.
Asta se ºtie. Întreaga comunitate
localã reverbereazã, la 11 septem-
brie, regãsindu-se într-o emoþie
generalã. Se cunoaºte deja struc-
tura anului ºcolar, durata fiecãrui
semestru (11 septembrie – 2 fe-
bruarie 2018; 12 februarie – 15
iunie 2018), întinderea vacanþelor
de iarnã (23 decembrie – 14 ia-
nuarie 2018), intersemestrialã (3-
11 februarie), de primãvarã (31
martie – 10 aprilie), precum ºi
numãrul zilelor libere (ºapte la nu-
mãr) prilejuite de sãrbãtorile im-
portante. Dacã pe „ºantierele” re-
þelei de unitãþi ºcolare, din Dolj,
circa 200 cu personalitate juridi-

cã, lucrãrile de reparaþii, reabilitãri
ºi tot ceea ce þine de pregãtirile
curente nu au amplitudinea ne-
cesarã, deºi ministrul Educaþiei,
Liviu Pop, a atenþionat recent cã
„nu ar trebui lãsaþi copiii în
nicio ºcoalã neautorizatã”, asta
însemnând fãrã avize de securita-
te la incendii, avize sanitare, mo-
bilier adecvat, în schimb poate fi
salutat un ordin al prefectului de
Dolj, Dan Narcis Purcãrescu (nr.
305/23 august a.c.) privind con-
stituirea echipelor mixte de con-
trol pentru verificarea unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar din Dolj
în vederea începerii anului ºcolar
2017-2018. Controlul se va deru-
la în perioada 31 august – 6 sep-
tembrie, acoperind toate unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar, con-
statãrile fiind centralizate la ISJ
Dolj, care la rândul sãu va înainta
prefecturii Dolj, imediat, o situaþie
a disfuncþionalitãþilor semnalate, în
vederea stabilirii responsabilitãþilor
menite sã ducã la remedierea aces-
tora. Dacã demersul este, cum

spuneam, unul lãudabil, ºi se re-
petã an de an, rãgazul de timp pânã
la începerea anului ºcolar este unul
foarte scurt. Nimic nou. Oricum,
reprezentantul guvernului în teri-
toriu, ºi colaboratorii sãi, probea-
zã cel puþin cã nu rãmân indife-
renþi, în febrila perioadã premer-
gãtoare deschiderii anului ºcolar.
Un accent aparte îl pune ordinul
menþionat pe stadiul igienizãrii gru-
purilor sanitare, al spaþiilor de de-
pozitare a produselor lactate ºi de
panificaþie, distribuite în cadrul
programului „laptele ºi cornul”,
precum ºi a celor destinate servi-
rii mesei pentru clasele pregãtitoa-
re. Evident, se urmãreºte ºi sta-
diul aprovizionãrii cu combustibil
solid pentru sezonul rece. Com-
petenþe aparte revin reprezentan-
þilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj – Control în Sãnãtatea Publi-
cã, care vor verifica, potrivit exi-
genþelor legislaþiei în vigoare, în
vederea autorizãrii unitãþilor de în-
vãþãmânt. Ordinul prefectului de
Dolj este clar. Semnalul a fost,

aºadar, dat, deºi toatã lumea ºtie,
privind calendarul, cã în curând
începe ºcoala, ºi nimeni, într-o lo-
gicã elementarã, nu trebuie „îm-
pins de la spate”, cum se spune,

pentru ceea ce trebuie fãcut. Pro-
blemele legate de distribuirea ma-
nualelor ºcolare, par a fi rezolvate,
sau, în curs de rezolvare, cum am
fost asiguraþi.

Actual contract-cadru, pe care
se modernizeazã 80 de strãzi din
Craiova, printre care ºi strada „A.
I. Cuza”, a fost scos la licitaþie
de primãrie în 2014, pentru o pe-
rioadã de 4 ani. Suma a fost esti-
matã atunci de municipalitate la
valoarea de 135 de milioane lei,
stârnind interesul multor firme de
construcþii. Criteriul de declara-
re a câºtigãtorului a fost preþul
cel mai mic, licitaþia fiind adju-
decatã de firma Delta ACM Bu-
cureºti, care a oferit un preþ im-
batabil: 67,8 milioane de lei. La
un calcul simplu, a rezultat cã
Delta s-a angajat sã asfalteze cu
preþul de numai 272,85 de lei pe
metrul pãtrat ºi a fost preferatã,
în detrimentul celorlalte 9 firme
ofertante.

Primãria Craiova a scos la licitaþie noul
acord-cadru pentru reabilitarea ºi moderniza-
rea strãzilor ºi aleilor din municipiu. Ca ºi pre-
cedentul, contractul este propus tot pentru o

perioadã de 4 ani, valoarea fiind, de aceastã
datã, cu 13 milioane de lei mai mare. Perioa-
da de primire a ofertelor din partea firmelor
interesate expirã în luna septembrie.

76 milioane de lei -
asfaltãrile
din urmãtorii 4 ani

Cum acest acord-cadru urmeazã
sã expire, municipalitatea a lansat, la
începutul acestei luni, licitaþia pen-
tru urmãtorul. Potrivit datelor postate
pe SEAP (sistemul electronic de li-
citaþii), durata noului acord este ace-
eaºi, de patru ani de la semnarea
contractului cu firmele câºtigãtoa-
re. De aceastã datã, municipalitatea
vine cu o sumã de mijloc, nici foar-
te mare, cum a estimat în anul 2014,
dar ºi peste oferta financiarã cu care
a câºtigat anterior SC Delta ACM
Bucureºti, ºi anume 76,159 milioa-
ne de lei, fãrã TVA. Banii sunt îm-
pãrþiþi în trei loturi, în funcþie de zo-
nele din oraº în care urmeazã sã se

facã lucrãri de asfaltare: lotul I este
zona de nord – 39,49 milioane de
lei; lotul II este pentru zona de sud-
est a Craiovei – 25,66 milioane de
lei, iar lotul III este pentru zona de
vest – 10,99 milioane de lei.

Criterii ferme
impuse ofertanþilor

În total, vor fi semnate un nu-
mãr de 11 contracte de lucrãri de
asfaltãri de strãzi. Ca o noutate, mu-
nicipalitatea este interesatã sã gã-
seascã, de aceastã datã, douã fir-
me, ºi nu una singurã ca pânã acum.
În datele postate pe SEAP, Primã-
ria Craiova a transmis cã acordul-
cadru se semneazã cu maximum
doi agenþi economici, lucrãrile ur-
mând sã fie lotizate. Firmelor li se
cere sã aibã anumite tipuri de utila-
je, iar pe lângã capacitatea tehnicã,
trebuie sã mai aibã ºi capacitate fi-
nanciarã, pe care este obligatoriu sã
o probeze. Data-limitã pânã la care

firmelor se pot înscrie la licitaþie este
20 septembrie, dupã care Primãria
Craiova va deschide ofertele depu-
se ºi va desemna câºtigãtorii, crite-
riul fiind, ºi de aceastã datã, preþul
cel mai mic.

Se cautã
doi constructori

În 2014, când a fost scos la li-
citaþie acordul-cadru de asfaltare,

au cunpãrat caietul de sarcini ºi au
depus garanþiile de participare nu
mai puþin de 10 firme, cu oferte
de preþ apropiate de valoarea esti-
matã de municipalitate: Teloxim
Con – 87,7 milioane de lei; asocie-
rea Imob Lux Construct – Impre-
sa Ferrara – RCM Costruzioni –
Shelter Construct – 87,6 milioane
de lei; asocierea Star Trading Im-
pex – Valah Construct Grup – Zeus

– Metabet CF – 92,6 milioane
de lei; Secol – 112,5 milioane
de lei; asocierea T Dancor
Romconstruct – Alexor Tra-
ding – Transporturi Auto –
94,3 milioane de lei; Tel Drum
– 101,3 milioane de lei; aso-
cierea Erpia – Vicexpert – Pa-
drino – Armeanca Prest Com
– 86,1 milioane de lei ºi aso-
cierea Tancrad – Recon –
118,7 milioane de lei ºi Delta
ACM - 76,159 milioane de lei.
Dintre acestea, patru firme nau
mai avut contracte de lucrãri,
cu bani de la bugetul local, în-
cheiate cu Primãria Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºti din cadrul Comparti-
mentului de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii al IPJ Dolj, împreu-
nã cu poliþiºti ai Secþiei 3 Poliþie
Craiova, au organizat, ieri, în par-
carea Electroputere Mall din mu-
nicipiu, o activitate de prevenire a
furturilor din autoturisme. Astfel-
, în cadrul acestei acþiuni, poliþiºtii
craioveni au informat conducãto-
rii de autoturisme cu privire la
mãsurile de  prevenire pe care
aceºtia trebuie sã le adopte pentru
a nu deveni victime ale infracþiuni-
lor de furt din autovehicule. De
asemenea, poliþiºtii au distribuit
pliante conþinând sfaturi ºi reco-
mandãri antivictimale atât condu-
cãtorilor auto aflaþi la volanul au-
toturismelor, cât ºi sub ºtergãtoa-
rele autoturismelor în care poliþiº-
tii au observat bunuri lãsate la ve-
dere. Poliþiºtii au discutat cu cetã-
þenii, în vederea conºtientizãrii ris-

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii Economice au execu-
tat, în cursul zilei de joi, o acþiune pe raza
judeþului Dolj, în scopul prevenirii ºi com-
baterii faptelor ºi a activitãþilor ilicite din
domeniul alimentaþiei publicã, drepturilor de
autor, ºi a altor fapte ce pot afecta siguranþa
cetãþeanului.

Oamenii legii au verificat 23 de unitãþi de
alimentaþie publicã, ocazie cu care au legiti-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în baza unor activitãþi des-
fãºurate la nivelul Secþiei 2 Po-
liþie Craiova, în cursul zilei de
joi, a fost organizatã o acþiune
pe linia depistãrii persoanelor
care comit fapte de violenþã, în
timpul cãreia a fost depistat ºi
ridicat Marian I., de 15 ani, din
localitatea Pleniþa, care locuieº-
te fãrã forme legale în Craio-
va, stabilindu-se cã acesta este
principalul suspect în cazul mai
multor infracþiuni de furt. Cu
ocazia cercetãrilor efectuate,
poliþiºtii craioveni au stabilit cã
în perioada 29 iulie 2016 – 10 iulie 2017,
minorul a sustras diverse bunuri (lãnþiºoa-
re, cercei ºi telefoane mobile) de la 7 per-
soane diferite, din Craiova. În urma anali-
zãrii cu procurorul de caz a probatoriului
administrat în cauzã, s-a stabilit cã faptele
întrunesc elementele constitutive ale infrac-
þiunii de tâlhãrie, fiind dispusã efectuarea
în continuare a urmãririi penale ºi punerea

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, joi, în jurul orei 13.00,
în baza datelor ºi informaþiilor obþinute, lucrãtorii Secþiei Nr.
10 Poliþie Ruralã Poiana Mare au pus în executare 3 mandate
de percheziþie domiciliarã, în localitatea doljeanã Poiana Mare,
activitãþi ce au fost efectuate într-un dosar de cercetare pena-
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mat 27 de persoane ºi au aplicat 14 sancþi-
uni contravenþionale, valoarea totalã a amen-
zilor fiind de 114.000 lei. Poliþiºtii de la Eco-
nomic au confiscat, de asemenea, bunuri în
valoare de 1365 lei, precum ºi 1.308 lei
numerar, sume ce nu au putut fi justifica-
te. Astfel, cu ocazia controlului efectuat la
punctul de lucru al unui agent economic
situat în comuna Bucovãþ, oamenii legii au
constatat cã reprezentanþii acestuia au ex-

pus spre vânzare cereale ºi pro-
duse cerealiere fãrã a putea face
dovada deþinerii documentelor de
provenienþã pentru aceste bu-
nuri. „Agentul economic a fost
sancþionat contravenþional cu
suma de 20.000 lei conform pre-
vederilor Legii nr. 12/1990, dis-
punându-se totodatã confiscarea
sumei de 544 lei, care reprezintã
contravaloarea cantitãþii de 400
kg de porumb ºi 90 kg de fãi-
nã”, a declarat inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

în miºcare a acþiunii penale faþã inculpatul
Marian I., pentru sãvârºirea a 7 infracþiuni
de tâlhãrie. Inculpatul a fost reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, fi-
ind introdus în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al IPJ Dolj ºi urmând sã fie pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Percheziþii la suspecþi de contrabandã
cu þigãri din Poiana Mare

Peste 300 de pachete de þigãri fãrã timbru
de marcaj fiscal au fost descoperite ºi confis-
cate de poliþiºtii doljeni, în urma unor perche-
ziþii fãcute în comuna Poiana Mare. Activitãþi-
le s-au desfãºurat într-un dosar penal aflat în
lucru, în care sunt cercetate mai multe per-
soane pentru contrabandã cu þigãri.

lã înregistrat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Calafat. Cu
aceastã ocazie, la una dintre locuinþele lui Marian F., de 55 de
ani, din Poiana Mare, au fost gãsite 2000 de þigarete, ambalate
în 100 de pachete, care nu aveau aplicate timbru cu marcaj
fiscal, în timp ce într-o altã locuinþã deþinutã de acelaºi bãr-
bat, poliþiºtii au gãsit un numãr de 3.960 de þigarete, ambalate
în 198 pachete de mãrci diferite, care nu prezentau timbre de
marcaj fiscal. De asemenea, la locuinþa lui Valentin F., de 80
de ani, tatãl lui Marian, situatã în aceeaºi localitate, au fost
gãsite alte 840 de þigarete (44 de pachete) care, de asemenea,
nu aveau aplicate timbru cu marcaj fiscal românesc. „În urma
celor constatate, poliþiºtii doljeni au indisponibilizat întrea-
ga cantitate de þigarete gãsite cu ocazia percheziþiilor efec-
tuate, aceasta fiind depozitatã la sediul Secþiei 10 Poliþie

Ruralã Poiana Mare în vederea continuãrii cercetãrilor”, a
precizat inspector principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

curilor la care aceºtia se expun în
momentul în care lasã la vedere,
în interiorul autoturismelor parca-
te, bunuri care i-ar putea tenta pe
hoþi: genþi (chiar dacã acestea nu
conþin valori), telefoane mobile,
laptop-uri, aparaturã electronicã,
haine, documente, sisteme GPRS,
aparate antiradar, º.a. În cadrul
acestei activitãþi au fost distribuite
peste 200 de pliante ºi broºuri con-
þinând recomandãri preventive. 

Pentru a nu deveni victima
unei astfel de infracþiuni,

poliþiºtii doljeni recomandã:

Nu lãsaþi niciodatã deschisã
portiera, geamul sau capota auto-
vehiculului, chiar dacã vreþi sã in-
traþi pentru scurt timp într-un ma-
gazin; nu lãsaþi la vedere bunuri care
i-ar putea tenta pe hoþi: genþi (chiar
dacã acestea nu conþin valori), hai-

ne, documente, sisteme
GPRS, aparate antiradar,
telefoane mobile, apara-
turã electronic, iar în ca-
zul în care nu le puteþi lua
cu dumneavoastra, în-
cuiaþi-le în portbagaj! Pe
perioada deplasãrii cu au-
toturismul ( în special în
cazul femeilor), acþionati 
sistemul de închidere a
uºilor. Astfel veþi evita sã
fiþi deposedatã la sema-
for de geanta aflatã în interiorul au-
toturismului! Nu vã lãsaþi niciodatã
documentele autovehiculului, car-
durile bancare sau alte înscrisuri
importante în torpedoul autoturis-
mului; scoateþi cheia din contact ºi
închideþi autovehiculul, chiar ºi
atunci când parcaþi în propriul ga-
raj; încercaþi, pe cât posibil, sã par-
caþi întotdeauna în locuri amenaja-
te ºi iluminate; parcaþi întotdeauna

autoturismul cu faþa cãtre stradã,
astfel încât orice persoanã care ar
umbla la ea sã poatã fi uºor vãzu-
tã; montaþi sisteme de alarmã pen-
tru cã acestea pot reduce conside-
rabil grija dumneavoastrã pentru au-
tovehicul; verificaþi dacã portierele
sunt asigurate chiar ºi dupã acþio-
narea telecomenzii pentru închide-
re centralizatã a autoturismului! (au
existat cazuri în care infractorii bru-

iau semnalul sistemului de închide-
re centralizatã); în cazul în care
constataþi cã s-a comis un furt, nu
atingeþi autoturismul, ci sesizaþi cea
mai apropiatã unitate de poliþie !

În cazul în care aþi fost victima
sau martorul sãvârºirii unei infrac-
þiuni de furt din autoturisme, ape-
laþi telefonic numãrul unic pentru
apeluri de urgenþã 112 sau cea mai
apropiatã unitate de poliþie!
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Sectorul berii din România ge-
nereazã aproape 85.000 de locuri
de muncã la nivel naþional - direct
ºi indirect – atât în producþia berii,
cât ºi în sectoare conexe precum
retail, HoReCa, distribuþie sau agri-
culturã. În acest context, cu o tra-
diþie localã în fabricarea berii de
aproape 50 de ani, Craiova este unul
dintre pilonii sectorului berii din
România, au afirmat reprezentanþii
Asociaþiei Berarii României, alãturi
de reprezentanþi ai Primãriei din
Craiova ºi ai companiei HEINEKEN
România, reuniþi în cadrul unei con-
ferinþe de presã, susþinutã la Craio-
va.  “Impactul economic pozitiv al
producþiei de bere din România se
face simþit la nivelul tuturor activi-
tãþilor conexe, în special prin crea-
rea de locuri de muncã. Sectorul
HoReCa reprezintã o dovadã clarã
în acest sens nu doar din punct de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Un loc de muncã în producþia berii ge-
nereazã 16 locuri de muncã în sectoarele
conexe. Un loc de muncã din cinci în do-
meniul HoReCa la nivel naþional este
generat de producþia berii. 530 milioane
euro pe an reprezintã contribuþia secto-
rului berii la bugetul de stat, direct ºi

indirect. Acestea sunt datele prezentate
de cãtre conducerea Asociaþiei Berarii
României, joi, în cadrul unei conferinþe
de presã, susþinutã la Hotel Ramada din
Craiova. Invitaþii de onoare fiind : Onno
Rombouts, CEO Heineken România ºi
Sorin Manda, city manager.

vedere al numãrului important de
locuri de muncã datorate berii, dar
ºi caracterului de protecþie socialã
al acestor locuri de muncã, desti-
nate în special tinerilor, persoane-
lor aflate la primul loc de muncã
sau celor care se reintegreazã în ac-
tivitate dupã o perioadã de pauzã.
Potrivit datelor Institutului Naþional
de Statisticã, în România, aproxi-
mativ 158.000 de persoane au un
loc de muncã în industria ospitali-
tãþii, 27.000 de locuri de muncã da-
torându-se producþiei locale de bere.

Altfel spus, unul din cinci locuri de
muncã din domeniul HoReCa este
generat de sectorul berii din þara
noastrã”, a declarat Julia Lefer-
man, Director General, Asociaþia
Berarii României.

85.000 locuri de muncã create
la nivel naþional

Mai mult decât atât, alte zeci de
mii de locuri de muncã create la ni-
vel naþional în activitãþi conexe se
datoreazã producþiei de bere din
România. Astfel, din totalul de
85.000 locuri de muncã create la
nivel naþional, aproximativ 28.000
de locuri de muncã sunt în secto-
rul retail, 10.000 locuri de muncã
în agriculturã, iar 24.500  în activi-
tãþi de distribuþie. Producþia de bere
din România, în care lucreazã pes-
te 5.400 de angajaþi, s-a poziþionat
drept un sector dinamic care gene-
reazã contribuþii constante la buge-
tul de stat, mai precis, în anul 2016
contribuþia exclusivã a membrilor
Asociaþiei Berarilor României fiind
de 275 milioane de euro. Contribu-
þia totalã a sectorului berii la nivel
naþional ºi local depãºeºte însã ju-
mãtate de miliard de euro, mai exact
530 milioane de euro, reprezentând
taxe, impozite ºi contribuþii sociale
la bugetele de stat ºi locale.

“Ne place întotdeauna sã
spunem cã berea face cinste
României”

În acest context, s-a reiterat
faptul cã întregul lanþ de efecte
economice pozitive se datoreazã
celor douã caracteristici esenþiale
ale producþiei de bere din Româ-
nia: un nivel zero al evaziunii fis-
cale ºi caracterul sãu profund na-
þional, datorat unei producþii in-
terne care acoperã peste 97% din
consum ºi o pondere de peste
70% a ingredientelor locale în re-
þetele de fabricare a berii.   “Ne
place întotdeauna sã spunem cã
berea face cinste României, o
afirmaþie fundamentatã pe un
spectru larg de efecte economice
pozitive. Dintre aceste efecte însã,
capacitatea sectorului local al be-
rii de a crea locuri de muncã pen-
tru români este esenþialã în eva-
luarea rolului pozitiv pe care be-
rea îl are chiar în viaþa de zi cu zi
a românilor.”, a mai spus repren-
tantul Asociaþiei Berarii României

Cei ºase producãtori furnizeazã
peste 80% din cantitatea de bere

Asociaþia Berarii României re-
prezintã un veritabil simbol al sec-

torului berii de la noi din þarã. În
cei treisprezece ani de existenþã,
Asociaþia Berarii României s-a im-
pus atât la nivel local, cât ºi inter-
naþional, ca o voce comunã a
membrilor sãi, reuºind sã trans-
mitã mediului de afaceri, consu-
matorilor ºi instituþiilor statului,
valorile care îi guverneazã deopo-
trivã.   Membrii sãi actuali sunt
importanþi producãtori de bere din
România: Bergenbier SA, Heine-
ken România, United Romanian
Breweries  Bereprod, Ursus Bre-
weries ºi Martens , alãturi de mi-
croberãria Clinica de Bere. Îm-
preunã, cei ºase producãtori fur-
nizeazã peste 80% din cantitatea
de bere consumatã în România.
Totodatã, din Asociaþie fac parte
ºi reprezentanþi ai producãtorilor
de materii prime: Souflat  Malt
România ºi  Asociaþia Producã-
torilor de Hamei. Cele douãspre-
zece fabrici de bere, dintre care
douã microberãrii, aparþinând
membrilor Asociaþiei sunt situa-
te în Ploieºti, Constanþa, Craio-
va, Miercurea Ciuc, Târgu-
Mureº, Pan-telimon, Timiºoara,
Buzãu, Braºov ºi Galaþi, iar cele
douã microberãrii sunt situate în
Cluj-Napoca ºi Timiºoara.

Începând cu anul 2008 Asociaþia Berarii României a devenit parte a
marii familii a producãtorilor de bere europeni, reprezentaþi prin organizaþia
Berarii Europei, fondatã în 1958, la Bruxelles. Membrii actuali sunt asocia-
þiile naþionale ale berarilor din statelor UE, alãturi de Norvegia, Elveþia ºi
Turcia. Organizaþia reprezintã interesele a peste 6.500 de producãtori de
bere din Europa în faþa diferitelor instituþii ºi organizaþii internaþionale. Mai
mult, Berarii Europei reprezintã ºi apãrã interesele a 2,3 milioane de oameni
care au locuri de muncã datoritã producþiei ºi vânzãrii berii.
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Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt a înaintat Premierului
Mihai Tudose un memoriu privind
situaþia sistemului de învãþãmânt din
România. Atragem atenþia Executi-
vului asupra programelor ºcolare
învechite, care  suprasolicitã elevii.
Noul an ºcolar începe în cele mai
multe unitãþi de învãþãmânt din Ro-
mânia cu multe lipsuri. Pe de altã
parte, angajaþii din educaþie nu ºi-
au primit toþi banii câºtigaþi prin ho-
tãrâri judecãtoreºti, iar înanul 2018
majorarea salariilor nete înseamnã
25%, ºi nu 50% cum anunþã Exe-
cutivul. În tot acest timp, în care
cadrele didactice ies lapensie,du-
pã43de ani de muncã, cu 1.500 de
lei, existã încã pensii speciale fabu-
loase, de multe mii de lei pe lunã.

Redãm, mai jos, cele cinci pro-
bleme majore ale educaþiei din
România.

1. Programe ºcolare învechi-
te ºi neadaptate cerinþelor de pe
piaþa muncii. Elevii nu sunt pregã-
tiþi sã facã faþã provocãrilor din
plan profesional ºi nici mãcar pen-
tru a-ºi gestiona singuri viaþa. Din
cauza programelor, sistemul de
educaþie este axat pe partea teore-
ticã, mai puþin practicã, iar pro-
gramul elevilor este sufocant, în-
cetinind dezvoltarea acestora. În
opinia noastrã, programele ºcola-
re trebuie sã fie regândite din te-
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melii; eletrebuie adaptate la cerin-
þele reale ale pieþei muncii

2. Subfinanþarea educaþiei pla-
seazã ºcolile din România într-un
alt secol. Lipsa dotãrilor în cele mai
multe dintre unitãþile de învãþãmânt
accentueazã ºi mai mult starea pre-
carã a sistemului de educaþie. Nu
este admisibil ca în multe dintre
ºcoli sã nu existe laboratoare do-
tate corespunzãtor, ca grupurile
sanitare sã fie aceleaºi de zeci de
ani sau banala cretã sã fie cumpã-
ratã din banii pãrinþilor.

3. Banii câºtigaþi în instanþã
ajung în buzunarele cadrelor didac-
tice, dupã lungi amânãri. Ni se cere
respectarea legilor ºi a deciziilor din
instanþã, dar statul cum trateazã
aceastã problemã? Conform pre-
vederilor legale, în anul 2017, o
parte a salariaþilor din învãþãmânt
ar trebui sã primeascã sumele
restante la drepturi salariale, stabi-
lite prin sentinþe judecãtoreºti, sume
care nu se regãsesc în legea buge-
tului de stat pentru anul 2017. În
medie, fiecare angajat din educa-
þie ar trebui sã recupereze aproxi-
mativ 5.000 de lei. În aceste con-
diþii, solicitãm Guvernului Româ-
niei sã rezolve în perioadaimediat
urmãtoare aceastã problemã.

4. Începând cu data de 1 ia-
nuarie 2018, urmeazã sã se aplice
prevederile Legii nr 153/2017 pri-

vind salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice. Conform date-
lor Ministerului Finanþelor Publice,
începând cu aceeaºi datã, se va
schimba modul în care vor fi achi-
tate dãrile cãtre stat ale angajatului.
Ceea ce înseamnã, cã majorarea cu
50% a salariului brut anunþatã pen-

tru anul viitor, la nivelul salariului
net nu reprezintã mai mult de 25%.

5. Modificarea Legii pensiilor.
În sistemul de educaþiepensia me-
die este de sub 1.000 de lei, com-
parativ cu alte sisteme, unde pen-
sia medie este de peste 3.000 de

lei. În situaþia în care Guvernul Ro-
mâniei nu va face efortul de a gãsi
soluþii la problemele expuse mai
sus, Executivul trebuie sã ia în cal-
cul faptul cã existã riscul major sã
se declaºeze un  conflict de am-
ploare, în sistemul de învãþãmânt,
în toamna acestui an.

Rujeola este o boalã infecþioa-
sã transmisibilã pe cale respirato-
rie, extrem de contagioasã, care
adesea duce la complicaþii. Din
patru persoane care fac rujeolã,
una are nevoie de spitalizare. Pen-
tru 1 din 1.000 de bolnavi de ru-
jeolã, boala este mortalã. Vacci-
nul împotriva rujeolei protejeazã
copiii împotriva acestei boli. În
România, 9 din 10 pãrinþi îºi vac-
cineazã copiii. În Dolj, au fost di-
agnosticate, de la începutul epide-
miei, 492 de îmbolnãviri, dintre
care douã în ultima sãptãmânã.

96% din cazurile de rujeolã,
confirmate la persoane
nevaccinate

Dintre cele aproape 9.000 de
cazuri de rujeolã, confirmate de
Centrul Naþional de Supraveghere
ºi Control al Bolilor Transmisibile,

Peste o sutã de cazuri de rujeolã
confirmate în ultima sãptãmânã
Numãrul cazurilor de rujeolã este în conti-

nuã creºtere ajungând în prezent la 8.937, din
care 33 de decese (9 în judeþul Timiº, 6 în jude-
þul Arad, 7 în judeþul Dolj, 3 în judeþul Caraº
Severin, 1 în judeþul Bihor, 1 în judeþul Cluj, 1
in judeþul Cãlãraºi, 1 în judeþul Satu Mare, 1
în judeþul Vaslui, 1 în judeþul Galati, 1 in jude-

þul Mureº ºi 1 în Bucureºti). Cel de-al 33-lea
deces a survenit la o fetiþã cu malnutriþie ºi
retard psihomotor sever în vârsta de 10 luni.
Aceasta este cetaþean irakian care a intrat în
þarã (judeþul Timiº) la data de 7 iulie a.c. Copi-
lul a fost confirmat cu rujeola serologic ºi prin
izolare viralã în luna august.

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

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

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este necesa-
rã o acoperire vaccinalã de 95%
pentru prima ºi a doua dozã de
vaccin RRO. Ca mãsurã de limita-
re a extinderii epidemiei de rujeo-
lã, la nivel naþional a fost organi-
zatã o campanie suplimentarã de

vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi.
Însã, deocamdatã, rata de imuni-
zare rãmâne destul de redusã chiar
ºi în judeþele în care nu au lipsit
dozele de vaccin antirujeolic.

Prioritate la vaccinare au copiii
proveniþi din familii defavorizate

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin tre-
cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-

terior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boalã
care, deºi este extrem de rarã, este
extrem de periculoasã, ducând in-
variabil la deces.

Ministerul Sãnãtãþii în colabo-
rare cu Ministerul Afacerilor Inter-
ne a demarat o campanie de vac-
cinare antirujeolicã. Vaccinarea re-
prezintã singura metodã eficienta
de lichidare a epidemiei de rujeolã.

Astfel vor fi prevenite îmbolnãvi-
rile  ºi complicaþiile aferente bolii,
care se pot solda cu deces. Priori-
tate au copiii proveniþi din familii
defavorizate, cu acces dificil la
serviciile medicale, unde este de aº-
teptat ca procentul de vaccinare sã
fie redus. Se urmãreºte ca toþi co-
piii cu vârste cuprinse între nouã
luni ºi nouã ani sã fie vaccinaþi,
acestea fiind grupele de vârstã care
sunt cele mai afectate de epidemie.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii subliniazã importanþa vaccinã-
rii, atât în scopul imunizãrii fiecã-
rei persoane care beneficiazã de
vaccin, cât ºi în scopul construirii
unei bariere de protecþie ºi pentru
persoanele din jurul celor vaccina-
te: copii mai mici de vârstã care
încã nu pot fi vaccinaþi; colegi sau
alþi copii care sunt alergici la vac-
cin; bunici cu sistemul imunitar
slãbit. De asemenea, specialiºtii
atrag atenþia asupra importanþei
respectãrii schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea mai
bunã protecþie posibilã împotriva
bolilor prevenibile prin vaccinare.

RADU ILICEANU
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Trei reprezentaþii cu spectacolul
„Don Pulcinella de la Mancha”

Bruno Leone a descoperit tainele celebrei
marionete napolitane „Le Guaratelle” de la
maestrul Nunzio Zampella ºi a împiedicat
astfel dispariþia unei tradiþii care vine din
vremea saltimbancilor medievali. A renunþat
la arhitecturã pentru a deveni pãpuºar ºi a
se dãrui teatrului tradiþional napolitan. Se
remarcã ºi prin contribuþii aduse acestui gen
de teatru atât de important pentru cultura
napolitanã ºi europeanã. Apreciat, premiat,
iubit de public, Bruno Leone aduce cu mã-
iestrie în stradã povestea personajului Pul-
cinella, omul obiºnuit care reuºeºte sã sca-
pe de moarte, care face haz de putere ºi
aroganþã în timp ce îºi exprimã frica ºi toa-
te acele sentimente care nu sunt ale unui
erou de basm, ci ale omului de zi cu zi.

Ca ºi cel de anul trecut, spectacolul sãu
din cadrul Festivalului „Puppets Occupy
Street” – Air Edition poate deveni întâlni-
re, lecþie, istorie, cãlãtorie împreunã spre
minunata lume a marionetei. „Don Pulci-
nella de la Mancha” va putea fi vãzut mier-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Reþeaua Institutelor Culturale Româneºti din strãi-
nãtate susþine anul acesta o serie de evenimente dedi-
cate limbii române, împreunã cu ambasadele sau con-
sulatele din þãrile de reºedinþã, la sediile institutelor
sau în colaborare cu importanþi parteneri culturali lo-
cali. Majoritatea proiectelor se vor derula în jurul da-
tei de 31 august, declaratã Ziua Limbii Române.

„Promovarea limbii române a constituit o preocu-
pare constantã în activitatea Institutului Cultural Ro-
mân, în acord cu linia strategicã ºi cu obiectivele prin-
cipale ale legii de funcþionare”, se precizeazã pe site-
ul ICR. O serie de evenimente culturale menite sã pro-
moveze limba românã ºi identitatea româneascã au
loc în aceastã perioadã: spectacole de muzicã popula-

Ziua Limbii Române, sãrbãtoritã
în reþeaua ICR din strãinãtate

curi, 30 august, în cartie-
rul Valea Roºie (loc de
joacã zona Piaþã), de la
ora 19.00, ºi în Parcul „Ni-
colae Romanescu”, zona
Foiºor, de la ora 21.00, ºi
joi, 31 august, în Centrul
Vechi, Piaþa „Fraþii Bu-
zeºti”, de la ora 20.00.

„Pãpuºile sale sunt
esenþã ºi sâmbure
de adevãr”

Pânã atunci, însã, publicul poate vizita
expoziþia sa deschisã la Muzeul de Artã
Craiova, intitulatã „An italian puppets sto-
ry” ºi cuprinzând pãpuºi tradiþionale spe-
cifice teatrului napolitan (personaje cele-
bre ca Pulcinella, Don Giovanni, Morte,
Guappo). Expoziþia evidenþiazã inventivi-
tatea ºi creativitatea artistului, aducând
mai multe reprezentãri ale personajului
Pulcinella, din diverse materiale ºi texturi
– os, lemn, piele, papier-mache º.a. Pã-
puºile fac parte din spectacole mai vechi
sau mai noi ale artistului – unele create în
anul 1979, altele, recent, chiar în primã-
vara acestui an.

„Bruno Leone este unul dintre artiºtii
care are reprezentaþii pentru Papã, pen-
tru diverse capete luminate ºi încoronate
ale lumii, decorat de Institutul londonez
al pãpuºilor Punch ºi Judy. Pentru cine
nu ºtie, ele înseamnã Marioara ºi Vasila-
che de la noi sau Les Guignols de la fran-
cezi sau Pulcinella de la italieni sau Pe-
truºka de la ruºi. Pãpuºile sale sunt esen-
þã ºi sâmbure de adevãr. Pãpuºarii, peste

tot în lume, au fost primii dintre artiºti
care au spus mari adevãruri, prin inter-
mediul pãpuºilor, adevãruri care bineîn-
þeles cã au deranjat ºi au atras consecin-
þe destul de negre. ªi în România s-a în-
tâmplat acest lucru, în special în Moldo-
va, unde pãpuºarii cu Marioara ºi Vasila-
che erau izgoniþi ºi închiºi, din cauza
adevãrurilor pe care le spuneau. Dar can-
doarea, perseverenþa ºi credinþa în ceea
ce fac a acestor artiºti i-a fãcut sã per-
petueze aceastã artã”, a subliniat, la ver-
nisajul expoziþiei, Adriana Teodorescu,
managerul Teatrului „Colibri”.

Expoziþia va putea fi vizitatã zilnic,
pe toatã durata festivalului

Expoziþia „An italian puppets story” va
fi gãzduitã de Muzeul de Artã Craiova pe
toatã durata Festivalului „Puppets Occu-
py Street” ºi va putea fi vizitatã zilnic, în-
tre orele 10.00 – 18.00. Tot la Muzeul de
Artã, Bruno Leone va susþine joi, 31 au-
gust, în intervalul 11.00 – 13.00, wor-
kshop-ul „Il segreto di maestro”.

«De câþiva ani, ne „ocupã” pãpuºile ºi
este una dintre „ocupaþiile” care nu lasã
traume. Le aºteptãm cu nerãbdare ºi ne
lãsãm „ocupaþi”! Mã bucur cã de data
aceasta muzeul nu a fost ocolit. Este o
expoziþie cu trimitere într-o vreme a în-
ceputului pãpuºãritului, iar mijloacele pe
care le foloseºte artistul sunt absolut in-
genue», a apreciat Emilian ªtefârþã, ma-
nagerul Muzeului de Artã Craiova, lansând
organizatorilor Festivalului „Puppets Oc-
cupy Street” invitaþia de a prezenta în spa-
þiile instituþiei, ºi la ediþiile viitoare, expo-
ziþii, ateliere de creaþie ºi alte evenimente.

Este unul dintre artiºtii cãrora Papa Francisc
a þinut sã le mulþumeascã personal pentru cã
aduc bucurie într-o lume adesea întunecatã. Pre-
miat internaþional, îndrãgit de public, Bruno Leo-
ne, pãpuºarul italian care face cunoscutã poves-
tea celebrului personaj Pulcinella în diverse col-
þuri ale lumii, se numãrã din nou printre invitaþii
Festivalului „Puppets Occupy Street” de la Cra-
iova, dupã experienþa Ediþiei de Foc de anul tre-
cut. De aceastã datã, bucurã publicul cu specta-
colul „Don Pulcinella de la Mancha”, cu expozi-
þia de pãpuºi „An italian puppets story” – verni-

satã, joi dupã-amiazã, la Muzeul de Artã Craio-
va –  ºi cu workshop-ul „Il segreto di maestro”.
Expoziþia, prezentatã în premierã în România,
cuprinde aproximativ 40 de pãpuºi tradiþionale
specifice teatrului napoletan, precum ºi alte ele-
mente de costum. Ea a precedat Festivalul „Pup-
pets Occupy Street” – Air Edition (25 august – 1
septembrie 2017),  fiind apreciatã de Adriana
Teodorescu, manager al Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”, instituþie organizatoare a
evenimentului, ca „esenþã ºi sâmbure de ade-
vãr în ceea ce înseamnã pãpuºãria”.

rã româneascã, simpozioane, concerte, lansãri de
cãrþi, dezbateri, conferinþe, cursuri de limba românã,
expoziþii, lecturi publice º.a.

În Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013 a
fost publicatã Legea nr. 53/2013 privind instituirea
Zilei Limbii Române, prin care este prevãzutã cele-
brarea acestei sãrbãtori pe data de 31 august a fiecã-
rui an. Potrivit actului normativ, Ziua Limbii Române
poate fi marcatã de autoritãþile ºi instituþiile publice,
inclusiv de reprezentanþele diplomatice ºi institutele
culturale ale României, precum ºi de alte instituþii ro-
mâneºti din strãinãtate, prin organizarea unor progra-
me ºi manifestãri cultural-educative, cu caracter evo-
cator sau ºtiinþific.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Anunþul tãu!

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr.19, primeºte
înscrieri pentru anul ºcolar 2017-
2018 în perioada 21 august – 1
septembrie 2017, la urmãtoarele
discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acordeon,
instrumente de suflat (saxofon),
dans clasic (balet), actorie, pic-
turã, graficã, artã cinematografi-
cã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioa-
da 4-7 septembrie 2017. Relaþii la
telefon 0251/413.371; luni – vineri
între orele 09.00- 15.00, în perioa-
da înscrierilor.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind adminis-

traþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 31.08.2017, ora 14.00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Unitãþilor de Asistenþã

Medico-Sociale Bechet, Melineºti ºi Cetate, pe anul 2017.
2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului Muzeului Olteniei pe anul 2017.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeþean Dolj, Autoritatea

Teritorialã de Ordine Publicã Dolj ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj în vederea realizãrii unei campanii de
prevenire a faptelor comise cu violenþã în zona ºi în incinta unitãþilor ºcolare din Judeþul Dolj.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al Judeþului Dolj pe primele 6 luni ale anului
2017 ºi a execuþiei bugetelor instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe
primele 6 luni ale anului 2017.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Judeþului Dolj pe anul 2017 ºi modificarea
utilizãrii excedentului bugetar al anului 2016, pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2017.

6. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sã
voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.

7. 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 majorarea capitalului social.

8. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova
S.A. sã aprobe în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor organigrama, statul de funcþii ºi regulamentul de organi-
zare ºi funcþionare.

9. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
pentru a vota în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor din data de 31.08.2017 documentele prevãzute de lege.

10. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj
S.A. sã aprobe în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor regulamentul de organizare ºi funcþionare.

11.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi
Aristia Aman.

12.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul Olteniei Craiova.
13.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
14.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Centrul Judeþean pentru Conservarea

ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
15.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii

,,Cornetti,, Craiova.
16.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie

Leamna.
17.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ,,Aºezãmintele

Brâncoveneºti,, Dãbuleni.
18.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Pleniþa.
19.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Melineºti.
20.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Bechet.
21.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Sadova.
22.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Amãrãºtii de Jos.
23.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Cetate.
24.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea de Asistenþã Medico-

Socialã Brabova.
25.  Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã pe traseul

Craiova – Bucovãþ.
26.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenu-

lui, pentru S.C. COREALIS S.A.
27.  Diverse - Interpelãri

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

     NR.  988 Emisã astãzi, 25.08.2017

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

              ION PRIOTEASA                                 GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Primãria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a trei funcþii publice

de execþie vacante, pe perioadã nedeterminatã:
-Inspector , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi Ame-

najarea Teritoriului

· 02.10.2017, ora 10, proba scrisã
· 03.10.2017 soluþionare contestaþii
· 04.10.2017, ora 10, proba interviu .
Condiþii de participare la concurs
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea

188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare

-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;

-Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar-
Contabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an

-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism si Ame-
najarea Teritoriului: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul
amenajãrii teritoriului, urbanismului ºi autorizãrii construcþiilor,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunþului in

Monitorul Oficial al României, partea a III- a la sediul Primãriei Carcea, str. Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul

www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
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 (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

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 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 Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu apar-
tament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.

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.

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
teren 3000 cartier
Bordei strada
Carpenului cu
gard ºi cabanã.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
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 Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 26 august 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
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 centralã lem-
ne ºi cãrbuni Via-
drus U22, 25 Kw, 5
elemente, echipatã
cu vas de expansi-
une ºi pompã de
recirculare Grun-
dfos, preþ 1800 lei
negociabil. Tele-
fon:0723/984.309.
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% natu-
ral. Telefon: 0772/
091.370.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã
stejar 100-120 l,
premergãtor.Tele-
fon: 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 camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 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.
Telefon: 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
întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe ar-
curi. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
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, pan-
tofi, bocanci, ghe-
te militare noi, fri-
gider. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând 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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. 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 avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

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.

DECESE
Cu regret anun-
þãm decesul ce-
lui care a fost
TAIFAS IOAN. În-
mormantarea va
avea loc pe  data
de 26.08.2017,
ora 12,30, Cimitir
Sineasca. Pios
omagiu! Familia.

CONDOLEANÞE
Familia Ionescu
ªerban transmite
sincere condo-
leanþe colegului
Petcu Florian la
greaua durere
pricinuitã de de-
cesul soþiei.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 26 august 2017 sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VIII-a
Meciurile Astra – Juventus ºi „U” Craiova – Gaz Metan

s-au jucat asearã.
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

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Echipa a doua a Universitãþii Cra-
iova debuteazã astãzi, de la ora 18,
în noul sezon, întâlnind pe arena
„Extensiv” formaþia Centrul Naþio-
nal de Pregãtire Timiºoara, în pri-
ma etapã a seriei a patra (Banat-Ol-
tenia) din Liga a III-a. Echipa în-
scrisã de FRF în liga a III-a este

AAAAAvem gazon pe stadionvem gazon pe stadionvem gazon pe stadionvem gazon pe stadionvem gazon pe stadion
Abonaþii Universitãþii Craiova vor avea parte
de un tur al arenei înaintea inaugurãrii noului

„Ion Oblemenco”

Imediat cum au sosit rulourile
cu gazon a ºi început montarea
lor pe noua arenã a Craiovei. Lu-
crãrile de amplasare a ierbii au
debutat chiar joi noaptea, pânã
vineri la prânz deja o mare parte
de teren era acoperit. Muncitorii
au lucrat la lumina nocturnei de
pe „Ion Oblemenco”, la o tem-
peraturã de 14-15 grade, înregis-
tratã noaptea trecutã în Bãnie.
Pânã la sfârºitul acestei sãptã-
mâni se va finaliza procesul de
implementare a suprafeþei de joc,

care trebuia montatã încã de sãp-
tãmâna trecutã, dar lucrãrile au
fost amânate din cauza codului
galben de caniculã. Abonaþii clu-
bului Universitatea Craiova vor
avea parte de un tur gratuit al are-
nei înaintea inaugurãrii acesteia.

„Am încrederea cã pânã la
sfârºitul lunii octombrie vom pu-
tea juca pe noul stadion, sã fim
realiºti au fost 7 meciuri pe care
le-am jucat numai în deplasare”
a declarat antrenorul italian De-
vis Mangia. „Sunt sigur cã dupã

Grupe de foc în Champions League

În urma tragerii la sorþi a grupelor Champions League a
rezultat cã vom avea parte de mai multe „finale” încã din
faza aceasta, printre care Bayern – PSG, Juve – Barca, Chel-
sea - Atletico sau Real – Dortmund. Grupa A este una „light”,
Benfica ºi Manchester fiind favorite. Practic, doar ÞSKA
Moscova o înlocuieºte pe Oþelul Galaþi în formula de acum
7 ani din grupele CL. În grupa B avem derby-ul PSG – Ba-

ce vom reveni acasã vom avea
parte de o atmosferã frumoasã,
pe noul stadion ne vom simþi ex-
celent” a declarat Alex Mitriþã.
Conform proiectului, terenul de
joc trebuie acoperit cu gazon na-
tural ºi prevãzut cu sistem de
drenaj subteran în vacuum, cu
sistem automat de irigare cu
sprinklere, cu sistem de încãlzi-
re a gazonului pe timp de iarnã ºi
cu sistem de fotosintezã artificia-
lã, cu suprafaþã înierbatã de 124
m lungime x 78 m lãþime ºi cu
suprafaþa totalã a incintei de joc
de 129 m lungime x 85 m lãþime,
prevãzut cu mobilier sportiv de-
montabil specific pentru meciuri
de fotbal ºi rugbi.

yern, iar Celtic ºi Anderlecht, echipa lui Stanciu ºi Chipciu,
vor fi sparring-partneri. În grupa C sunt 3 granzi, Chelsea,
Atletico ºi Roma, care vor avea probleme doar cu deplasa-
rea lungã în Azerbaidjan. În Grupa D, finalistele de acum 3
ani, Juve ºi Barca, sunt favorite, dar Olympiakos ºi Spor-
ting sunt ºi ele formaþii care pot pune probleme, chiar dacã
nu ºi la calificare. Grupa E este una în care finalistele Euro-
pa League din 2016, Sevilla ºi Liverpool, nu vor avea pro-
bleme cu Spartak ºi Maribor. În grupa F, Napoli ºi Man City
par favorite, chiar dacã întâlnesc douã campioane, ªahtior
ºi Feyenoord. Grupa G este ºi ea una „de pluton”, cu finalis-
tele Champions League din 2003, Porto ºi Monaco, turcii de
la Beºiktaº ºi surpriza din Germania, RB Leipzig. În sfârºit,
grupa H concureazã cu grupa C pentru , campioana ultime-
lor douã ediþii, Real Madrid, având douã adversare puterni-
ce, Dortmud ºi Tottenham. Programul Ligii Campionilor:
12-13 septembrie: prima etapã, 26-27 septembrie: etapa a
doua, 17-18 octombrie: a treia etapã, 31 octom-
brie-1 noiembrie: etapa a patra, 21-22 noiembrie:
etapa a cincea, 5-6 decembrie: ultima etapã.

Componenþa grupelor: 

Grupa A: Benfica Lisabona, Manchester United, FC Basel,
ÞSKA Moscova.

Grupa B: Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Anderlecht,
Celtic Glasgow.

Grupa C: Chelsea Londra, Atletico Madrid, AS Roma,
Qarabag Agdam.

Grupa D: Juventus Torino, FC Barcelona, Olympiakos
Pireu, Sporting Lisabona.

Grupa E: Spartak Moscova, FC Sevilla, Liverpool, Maribor.
Grupa F: ªahtior Doneþk, Manchester City, SSC Napoli,

Feyenoord Rotterdam.
Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Beºiktaº Istanbul, RB

Leipzig.
Grupa H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham

Hotspur, APOEL Nicosia.

Europa League

GRUPA A: Villarreal, Maccabi
Tel-Aviv, Astana, Slavia Praga

GRUPA B: Dinamo Kiev, Young
Boys, Partizan Belgrad, Skenderbeu.

GRUPA C: Braga, Ludogoreþ,
Hoffenheim, Istanbul Baºakºehir.

GRUPA D: AC Milan, Austria
Viena, Rijeka, AEK Atena.

GRUPA E: Lyon, Everton, Ata-
lanta, Apollon Limassol.

GRUPA F: FC Copenhaga, Lo-
komotiv Moscova, ªerif Tiraspol,
FC Zlin.

GRUPA G: Viktoria Plzen, FCSB,
HAPOEL Beer Sheva, Lugano.

GRUPA H: Arsenal Londra, Bate
Borisov, FC Koln, Steaua Roºie
Belgrad.

GRUPA I: RB Salzburg, Ol.
Marseille, Guimaraes, Konyaspor.

GRUPA J: Athletic Bilbao, Hert-
ha Berlin, Zorya, Ostersunds.

GRUPA K: Lazio Roma, Nice,
Waregem, Vitesse Arnhem.

GRUPA L: Zenit, Real Sociedad,
Rosenborg, Vardar Skopje.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 3-a
Program: Flacãra Moþãþei – Progresul Segarcea (sâmbãtã, ora 18),

Jiul Podari – Dunãrea Calafat (sâmbãtã, ora 11), Progresul Bãi-
leºti – Tractorul Cetate (sâmbãtã, ora 11), Fcuc – Ajax Dobroteºti
(sâmbãtã, ora 18), Victoria Pleniþa – Viitorul Cârcea (duminicã,
ora 11), Danubius Bechet – UT Dãbuleni (duminicã, ora 11), Metro-
politan Iºalniþa – Recolta Ostroveni (sâmbãtã, ora 11).

Satelitul Universitãþii începe sezonul oficial cu un „amical”
compusã din juniori din generaþia
2000, dar rezultatele din meciurile
acesteia nu vor conta în clasament.

Cealalaltã formaþie doljeanã din
serie, CSO Filiaºi, a jucat asearã, în
deplasare, cu Internaþional Bãleºti,
formaþia gorjeanã care a trecut în
barajul de promovare de campioana

Doljului, Tractorul Cetate. Celelalte
meciuri ale etapei: Cetate Deva –
Naþional Sebiº, Milenium Giarmata
– Gloria Lunca Teuz Cernei, CS ªiri-
neasa – Hermannstadt II, ªoimii Li-
pova – CSM Lugoj, ACS Ghiroda –
Nuova Mamma Mia Becicherecul
Mic. CSM ªcolar Reºiþa stã.

Rezultatele din play-off

AEK Larnaca  – Plzen (1-3, în
tur) 0-0

Dyn. Kiev – Maritimo (0-0, în
tur) 3-1 (Garmash 32, Morozyuk
35, Gonzalez 61 / Sen 68)

M. Tel Aviv – Altach (1-0, în
tur) 2-2 (Kjartansson 42, Yeini 73
/Aigner 20, Netzer 59)

Oleksandriya – BATE (1-1, in
tur) 1-2 (Grytsuk 33 / Ivanic 70, 73)

Östersunds – PAOK (1-3, in
tur) 2-0 (Ghoddos 70, 77)

S. Tiraspol – Legia (1-1, in
tur) 0-0

Salzburg – Viitorul (3-1, in
tur) 4-0 (Dabbur 7, Gulbrandsen
38, Berisha 52, Haidara 88)

Zenit – Utrecht (0-1, in tur) 2-
0 dupa prel. (Kokorin 10, 105)

Fenerbahce – Vardar (0-2, in
tur) 1-2 (Neustadter 61 / Jigauri
68, Gligorov 90)

Suduva – Ludogorets (0-2, în
tur) 0-0

AEK – FC Bruges (0-0, in
tur) 3-0 (Christodoulopoulos 27,
Simoes 39, 90)

Midtjylland – Apollon (2-3, in
tur) 1-1 (Hassan 11 / Schembri 50)

Skenderbeu – Din. Zagreb (1-
1, in tur) 0-0

Videoton – Partizan (0-0, in
tur) 0-4 (Tawamba 6, Soumah 24,
Djurdjevic 35, 87)

Ath. Bilbao – Panathinaikos  (3-
2, in tur) 1-0 (Muniain 22)

Braga – Hafnarfjordur (2-1, în
tur) 3-2 (Dias 39, 80, Sousa 90 /
Bodvarsson 16, 51)

Marseille – Domzale (1-1, în tur) 3-
0 (Germain 28, 56, Thauvin 86)

Rosenborg – Ajax (1-0, in
tur) 3-2 (Bendtner 26, Adegbenro
80, 89 / Younes 60, Schone 61)

Shkendija – AC Milan (0-6, in
tur) 0-1 (Cutrone 13)

Steaua Roºie Belgrad – Krasno-
dar (2-3, in tur) 2-1 (Radonjic 7,
Kanga 46 / Granqvist ’81 – pen.,
Andrei Ivan a intrat în minutul 65 ºi
a obþinut penalty-ul în minutul 81)

Hajduk Split – Everton (0-2, in
tur) 1-1 (Radosevic 43 / Sigur-
dsson 46)

Austria Viena – Osijek (2-1, in
tur) 0-1 (Boban 62)



12/ cuvântul libertãþii sâmbãtã, 26 august 2017


