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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricultu-
rã (A.P.I.A.) Centrul Judeþean Dolj  a organizat ieri,
la sediul Consiliului Judeþean Dolj,   o întalnire cu
potenþialii beneficiari ai Mãsurilor de piaþã în sec-
torul legume-fructe ºi vie-vin.  Conºtientizând ne-
voia de deschidere ºi de colaborare la nivel regio-
nal, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-

turã  acordã o atenþie diseminãrii informaþiilor cã-
tre potenþialii beneficiari privind Programul Naþio-
nal de Sprijin (PNS) 2014-2018. Au rãspuns invita-
þiei primari ºi reprezentanþi ai autoritãþilor locale
doljene ºi desigur fermieri. Au fost prezenþi, pentru
a oferi informaþii specializate, din partea MADR –
Cristina Fabian, directorul general adjunct al APIA

– Constantin Bârcã, directorul APIA Dolj – Sorin
Rãducan, directorul Direcþiei Agricole Dolj – Adri-
an Popa, reprezentanþi ai OJFIR Dolj.  De aseme-
nea au participat la întâlnire preºedintele CJ, Ion
Prioteasa, prefectul judeþului, Dan Narcis Purcã-
rescu, vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile ºi
subprefectul judeþului, Cristian ªovãilã.
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- Ziceai cã Uniunea ne-a în-
tins o mânã; atunci de ce Popes-
cu, la Paris, stã cu mâna întinsã?
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Welcome to Russia, rosteºte în englezã Vla-
dimir Putin, într-un mesaj video, înregistrat în
curtea Kremlinului, sub un cer moscovit deloc
clar. Mesajul controversatului ºef de stat este
destins, circumscris deplin spiritului ospitalier,
pe care îl promoveazã Kremlinul în aceastã
perioadã, când vrea sã transmitã Occidentului
mesaje critice la adresa conduitei diplomatice
a acestuia ºi sã ºocheze prin calitatea organi-
zãrii evenimentului. Ceremonia de deschidere
a Mondialului din Rusia a avut loc asearã, pe
cel mai mare stadion al þãrii „Lujniki” din
Moscova, construit în 1956, renovat în 2016,
cu o capacitate de 80.000 locuri, care a gãzduit
ºi deschiderea Jocurilor Olimpice din 1980.
Cupa Mondialã 2018 va polariza pentru o lunã
atenþia întregii planete. Este o bunã afacere
politicã pentru preºedintele Vladimir Putin. Eve-
nimentul este istoric ºi permite liderului de la
Kremlin sã demonstreze, nu doar concitadini-
lor sãi, cât ºi restului lumii cã deºi izolatã Ru-
sia, de multã vreme, poate organiza, la cele mai
înalte standarde, un eveneniment sportiv pla-
netar, trecând în umbrã aspectele deloc lumi-

noase ale regimului. 15 miliarde de dolari au
fost investite, se spune, în infrastructurã. Vla-
dimir Putin rãmâne indiferent la absenþa anun-
þatã a unor lideri politici, în semn de frondã, la
festivitatea de deschidere a Campionatului
Mondial, începând cu prinþul Charles, care urma
sã reprezinte Regatul Unit. Nu este exclusã to-
tuºi prezenþa, pe durata turneului final, a can-
celarului german Angela Merkel ºi a preºedin-
telui francez, Emmanuel Macron, acesta ºi de-
clarând, aluzie la absenþa oficialilor britanici,
cã „solidaritatea are limitele ei”. Kremlinul este
obiºnuit cu boicotarea marilor manifestãri spor-
tive: în 1980 americanii au boicotat Jocurile
Olimpice de la Moscova din cauza intervenþiei
sovietice în Afganistan, în anul precent, dar
patru ani mai târziu a fost rândul URSS ºi alia-
þilor din blocul sovietic, mai puþin România,
ceea ce se uitã premeditat, sã boicoteze, mãsu-
rã de retorsiune, Jocurile Olimpice de la Los
Angeles. Fãrã îndoialã, Vladimir Putin, nu este
în graþiile Occidentului în urma anexãrii Crimeii
ºi a celor întâmplate în Estul Ucrainei, deºi câ-
teva þãri, membre ale UE, au de la o vreme o

abordare mult mai relaxatã. Încât „izolata ºi pe-
nalizata Rusie, prin sancþiuni economice” s-a
vãzut propusã a fi invitatã la G8 – redevenit G7
– de însuºi Donald Trump. ªi stupoare! Ser-
ghei Lavrov ºeful diplomaþiei ruse a spus cã
Rusia nu are nevoie de G7, lãsând Occidentu-
lui savoarea de a-ºi consuma criza de nervi cu
preºedintele SUA. Rusia s-a trezit într-o altã
cabinã de pilotaj, la summitul unei alte lumi –
Organizaþia de Cooperare de la Shanghai – pe
care a fondat-o împreunã cu China, la începu-
tul anilor 2000 pentru stabilizarea Asiei Centra-
le. O organizaþie ambiguã, devenitã solidã ºi
durabilã graþie puternicului lider chinez, Xi Jin-
ping. Capabilã sã primeascã Iranul, dupã de-
nunþarea acordului nuclear de Donald Trump,
dar ºi India ºi Pakistanul, douã þãri puternice,
dar rivale. Se poate spune cã Rusia profitã,
într-un fel, de slãbiciunile Occidentului, la care
ºi contribuie, prin jocul pionilor sãi, în proce-
sele electorale. Vladimir Putin nu este un mare
amator de fotbal. Se spune cã, sarcastic, i-ar fi
replicat bunului sãu amic, Serghei Fursenko,
director la Zenit, vecin în somptuosul cartier

Ozero, din Sankt Petersburg, cã are 8 strãini
care aleargã pe teren pentru echipa pe care o
finanþeazã. Cupa Lumii 2018 prezintã o vitrinã
– care se vrea Rusia – dar ºi o sãrbãtoare imen-
sã. Rusia vrea sã demonstreze mai multe lu-
cruri. De pildã, Kazanul (1,2 milioane locuitori)
este un simbol al coexistenþei impecabile între
ortodocºi ºi islamiºti. Mãsurile de securitate
sunt excepþionale. Vladimir Putin nu are nevo-
ie de victoria „Zbornaia”, locul 66 în clasamen-
tul FIFA. N-are aºteptãri. Poate nici nu mizeazã
mult pe diplomaþia sportului, fiindcã dupã Jo-
curile Olimpice de la Soci 2014, nu a avut nici-
un fel de satisfacþie. Dimpotrivã. Uneori diplo-
maþia sportului se poate întoarce împotriva ce-
lui care o utilizeazã excesiv. Cazul regimului Jor-
ge Videla (1978) din Argentina ºi al regimului
militar de la Seul (1988) - gazda Jocurilor Olim-
pice. De asearã, întrega planetã priveºte spre
stadioanele din Rusia ºi sportul-rege este în
drepturile lui depline. Pânã la urmã, omenirea
vrea pace, liniºte ºi prosperitate.

Pornitã miercuri seara, în jurul orei
18.00, furtuna cu vânt puternic ºi pre-
cipitaþii însemnate cantitativ care a
durat câteva ore, le-a dat de lucru
cadrelor Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj în multe

Furtuna a fãcut ravagii în Dolj
Furtuna puternicã ce a mãturat Doljul, miercuri searã, a

fãcut ravagii atât în Craiova, cât ºi în alte localitãþi din judeþ.
Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã (ISU) Dolj, mai mulþi copaci au fost doborâþi de
vântul puternic, un acoperiº de bloc din Craiova ºi altul în
Filiaºi au fost smulse ºi 2000 de consumatori din Bãileºti,

Goicea ºi satul Meteu, comuna Brãdeºti, erau ieri dimineaþã,
la ora 6.00, fãrã energie electricã. Echipele de intervenþie ale

CEZ Distribuþie au lucrat toatã ziua de ieri pentru remedierea
defecþiunilor. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Noile cãrþi funciare au fost înmânate, ieri, pri-
marilor de cãtre directorul OCPI Dolj, Mihai Cili-
biu, care a þinut sã felicite toate cele 14 administra-
þii locale pentru faptul cã au dus la îndeplinire toa-
te procedurile cerute prin programul naþional. În-
tre acestea, directorul OCPI Dolj a þinut sã evi-
denþieze efortuile depuse de Primãria Teasc, care,
deºi s-a înscris în programul de cadastrare abia în
anul 2017 – faþã de restul celorlalte primãrii care au
pornit demersurile din 2016 – a reuºit sã încheie
procedurile de cadastrare gratuitã a terenurilor ex-
travilane în acelaºi timp.

Potrivit reprezentanþilor OCPI Dolj, cele 10.496
de imobile înregistrate gratuit în Sistemul integrat
de cadastru ºi carte funciarã aparþin locuitorilor
din comunele Afumaþi, Amãrãºtii de Sus, Cãlãraºi,
Cioroiaºi, Desa, Galicea Mare, Gîngiova, Gighera,
Giurgiþa, Izvoare, Rojiºte, Seaca de Câmp, Seaca
de Pãdure ºi Teasc. Suprafaþa totalã care a fost
cadastratã în aceste 14 comune este de peste 5.200

localitãþi din judeþ. Astfel, pompierii
au intervenit în Craiova la degajarea
a 6 copaci cãzuþi pe carosabil, la un
acoperiº de bloc smuls de vânt în
cartierul 1 Mai ºi la evacuarea apei
din 3 pasaje rutiere ºi o intersecþie.
Poliþiºtii IPJ Dolj au asigurat mãsuri
de monitorizare ºi dirijare circulaþie.
În Calafat s-a evacuat apa dintr-un
beci inundat. În Filiaºi s-a degajat un
copac cãzut pe carosabil ºi un aco-
periº de bloc, fiind evacuatã ºi apa
din 3 curþi. În Ciupercenii Noi s-a in-
tervenit pentru degajarea unui copac
ºi a unui stâlp de curent electric care
au cãzut pe carosabil. Copaci dobo-
râþi de furtunã au fost ºi în Galicea
Mare, Vârtop, Cerãt, Poiana Mare,
Mischii ºi Gherceºti. În ceea ce pri-
veºte reþelele electrice, ieri diminea-

þã la ora 6.00 erau 150 consuma-
tori fãrã energie electricã în sa-
tul Meteu, comuna Brãdeºti; 450
de consumatori întrerupþi în co-
muna Goicea ºi 1400 în Bãileºti.
Pe tot parcursul zilei de ieri echi-
pele au lucrat la remedierea de-
fecþiunilor. „Având în vedere cã
a fost instituitã ºi o avertizare
pentru pârâul Teslui, vizând depã-
ºirea cotelor de apãrare, mãsurile
de monitorizare au fost transmise
cãtre toate comitetele locale pen-
tru situaþii de urgenþã, riverane
pârâului Teslui. S-a instituit perma-
nenþa la nivelul instituþiilor cu atri-
buþii, componente ale Sistemului
Local de Management al Situaþii-
lor de Urgenþã, pentru gestionarea
situaþiilor de urgenþã ce pot apã-

rea. Pentru îndepãrtarea efectelor
furtunii au acþionat, pe lângã pom-
pieri, ºi poliþiºti ai IPJ Dolj, lucrã-
tori de la Compania de Apã Otenia,
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Poliþia Lo-
calã Craiova, dar ºi serviciile vo-
luntare pentru situaþii de urgenþã
din localitãþile unde au fost proble-
me”, ne-a declarat mr. Florin Cocoºi-
lã, purtãtorul de cuvânt al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

Cadastru gratuit pentru încã 14 localitãþi ale Doljului
Peste 10.450 de cãrþi funciare au fost eliberate, gratuit, pentru

proprietarii terenurilor agricole extravilane din 14 comune ale Doljului.
Cu o singurã excepþie, primãriile au început toate demersuri în 2016,

cadastrarea fiind asiguratã prin Programul naþional de cadastru ºi carte
funciarã. Cu aceste comune, numãrul localitãþilor care au efectuat

cadastru pentru terenurile din extravilan se ridicã la 34.

de hectare, iar dintre comunele cu cel
mai mult teren se remarcã Cioroiaºul –
cu 875 de hectare, Teasc – cu 608 hec-
tare ºi Seaca de Câmp – 550 de hecta-
re. Localitãþile cu teren mai puþin sunt
Seaca de Pãdure – 91 hectare, Izvoare
– 107 hectare, Afumaþi – 174 hectare (440 de cãrþi
funciare realizate) ºi Rojiºte – 195 hectare.

Patru comune vor fi cadastrate cu fonduri
europene

În prezent, din totalul de 111 localitãþi din jude-
þul Dolj, trei sunt cadastrate în proporþie de sutã la
sutã, iar în alte 106 se desfãºoarã lucrãri de înre-
gistrare sistematicã a imobilelor în cadrul progra-
mului naþional. „Pentru acest an, 100 de unitãþi
administrativ – teritoriale din cele 101 eligibile au
încheiat contractele de finanþare cu OCPI Dolj. În
plus, s-au fãcut toate demersurile pentru a începe
lucrãrile finanþate din fonduri europene în patru

unitãþi administrativ- teritoriale din judeþul nostru.
Acestea sunt incluse pe lista celor 31 de comune
din mediul rural în care vor fi derulate lucrãri de
cadastru finanþate integral din fonduri externe ne-
rambursabile prin Programul Operaþional Regio-
nal 2014-2020”, a precizat directorul OCPI Dolj,
Mihai Cilibiu.

Cele patru comune care au fost incluse în prima
etapã a POR, urmând sã beneficieze de cadastrare
gratuitã pe fonduri europene sunt Leu – cu peste
11.000 de hectare, Maglavit – cu peste 9.800 de
hectare, Moþãþei – cu peste 12.800 de hectare ºi
Poiana Mare – cu peste 16.400 de hectare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Evenimentul a fãcut parte din
Campania de diseminare a infor-
maþiilor privind Programului Na-
þional de Sprijin (PNS) 2014-
2018, ºi are ca scop prezentarea
tuturor informaþiilor necesare pro-
ducãtorilor din sectoarele legume-
fructe ºi vie-vin pentru conºtien-
tizarea posibilitãþilor de accesare
a fondurilor europene. Seminarul
a avut ca moderatori specialiºti

din cadrul Direcþiei Agricole Ju-
deþene, ai Centrului judeþean
APIA, ai MADR ºi APIA Central
care au prezentat informaþiile ne-
cesare producãtorilor din sectoa-
rele legume-fructe ºi vie-vin pen-
tru o conºtientizare a tuturor po-
sibilitãþilor de accesare a fonduri-
lor destinate acestor sectoare. 

„Doar aºa putem sã absorbim
fondurile europene”

Reprezentanþii APIA le-au pre-
zentat atât producãtorilor agricoli
din judeþul Dolj, dar ºi primarilor
prezenþi la întâlnire, beneficiile

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (A.P.I.A.)
Centrul Judeþean Dolj  a organizat ieri, la sediul Consiliului

Judeþean Dolj,   o întalnire cu potenþialii beneficiari ai Mãsurilor
de piaþã în sectorul legume-fructe ºi vie-vin.  Conºtientizând

nevoia de deschidere ºi de colaborare la nivel regional, Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã  acordã o atenþie
diseminãrii informaþiilor cãtre potenþialii beneficiari privind
Programul Naþional de Sprijin (PNS) 2014-2018. Au rãspuns

invitaþiei primari ºi reperezentanþi ai autoritãþilor locale doljene
ºi desigur fermieri. Au fost prezenþi, pentru a oferi informaþii
specializate, din partea MADR – Cristina Fabian, directorul
general adjunct al APIA – Constantin Bârcã, directorul APIA

Dolj – Sorin Rãducan, directorul Direcþiei Agricole Dolj –
Adrian Popa, reprezentanþi ai OJFIR Dolj.  De asemenea au

participat la întâlnire preºedintele CJ, Ion Prioteasa, prefectul
judeþului, Dan Narcis Purcãrescu, vicepreºedintele CJ Dolj,

Cosmin Vasile ºi subprefectul judeþului, Cristian ªovãilã.

asocierii producãtorilor de legu-
me ºi fructe în organizaþii de pro-
ducãtori recunoscute, grupuri de
producãtori, cooperative, pentru
a putea accesa ajutoare financia-
re comunitare. Totodatã, au fost
prezentate mãsurile de restructu-
rare ºi reconversie, programe de
investiþii, asigurarea recoltei de
struguri ºi programe de informa-
re ºi promovare vinuri. În cadrul

acestei întâlniri conducerea APIA
a încercat sã explice fermierilor
prezenþi cât este de importantã
constituirea lor în diverse forme
asociative, în vederea atragerii de
fonduri europene, pentru valori-
ficarea producþiilor agricole ºi
pentru dezvoltarea fermelor pe
care le deþin. „Aceastã întâlnire
face parte dintr-o campanie de
diseminare ºi ea a apãrut ca o ne-
cesitate rezultatã în urma întâlni-
rilor pe care le-am avut atât cu
ministrul Daea, cât ºi cu alþi
reprtezentanþi ai Ministerului Agri-
culturii, unde am analizat vechea

Politicã Agricolã Comunã ºi bine-
înþeles, am vãzut lucrurile care nu
funcþioneazã ºi am vrut sã ne adu-
cem aportul nostru ca ele sã func-
þioneze. La ce concluzie am ajuns
este aceea cã toþi bani care ne vin
de la Bruxelles, ar trebui folosiþi
în integralitate. Principalul mesaj
pe care domnul ministru Petre
Daea îl transmite prin vocea mea,
este acela cã dacã ne referim la
sectorul de legume fructe, trebu-
ie neapãrat sã ne asociem. Doar
aºa putem sã absorbim fondurile
europene. Trebuie sã ne asociem
în cooperative. Aº vrea sã vã spun
cã APIA este principa instituþie
din cadrul Ministerului Agricultu-
rii ºi asta pentru cã dacã ne uitãm
la absorbia pe care o face APIA,
an de an o sã-mi daþi dreptate”, a
subliniat Constantin Bârcã, direc-
torul general adjunct al APIA.

„Lucrurile s-au miºcat destul
de încet”

Munca individualã are produc-
tivitate, dar nu se poate depãºi
un anumit nivel, oricât de multe
eforturi s-ar depune. Este foarte
greu sã se valorifice producþia în
pieþe sau supermarket-uri dar,
dacã fermierii se asociazã în aso-
ciaþii, în grupuri de producãtori,
cooperative sau alte forme aso-
ciative, acest lucru ar fi mai fa-
cil. Prin constituirea în astfel de
asociaþii, aceºtia pot beneficia de
fonduri europene, îºi pot valori-

fica munca sau se pot dezvolta.-
 „În ceea ce priveºte organizarea
fermierilor în judeþul Dolj, pe seg-
mentul legume-fructe, lucrurile
s-au miºcat destul de încet. Dar
totuºi putem sã vorbim la ora
actualã de 11 cooperative înfiin-
þate în baza Legii 566, 8 sunt deja
funcþionale ºi trei sunt în curs de
înfiinþare. Cooperativele ar putea
fi interesate de faptul cã atât ele,
cât ºi membri cooperatori sunt
scutite de la plata anumitor im-
pozite, în primii cinci ani de
funcþionare. Dacã prin coopera-
tive se desfãºoarã doar o parte
din comercializare, doar la aceas-
tã parte se aplicã scutirea de la

impozit. Aceasta încurajeazã des-
facerea mãrfii în integralitatea
ei...E mult, e puþin, dar totuºi e
ceva”, a precizat Cristina Fabian,
reprezentant al Ministerului Agri-
culturii.

Locul II la nivel naþional
APIA Centrul Judeþean Dolj a

reunit astfel reprezentanþi ai Di-
recþiei Agricole Judeþene, ai Cen-
trului judeþean APIA, ai MADR
ºi APIA Central cât ºi producã-
torii agricoli de la nivelul judeþu-
lui Dolj în cadrul unui eveniment
regional. „Aº dori sã vã prezint
câteva activitãþi derulate de APIA
Dolj, toate în sprijinul fermieru-
lui ºi pentru dezvoltarea agricul-
turii în judeþ, o ramurã economi-
cã foarte important. Anul 2018 a
debutat cu campania de informa-
re din luna februarie, care s-a
derulat pânã în 16 mai 2018,
campannie de informare a fer-
mierilor ce s-a derulat sub slo-
ganul „O agriculturã performan-
tã trece pe la Apia, depune cere-
rea unicã de platã ºi în anul
2018”. Au fost numeroase întâl-
niri cu fermierii ºi la nivelul UAT-
urilor. ªi am reuºit în campnia de
primiri cereri, care s-a desfãºu-
rat în perioada 1 martie - 15 mai
sã obþinem un rezultzat foarte bun
la nivel naþional, un numãr de
peste 37.000 de cereri, ne situãm
pe locul II în þarã”, a subliniat
Sorin Rãducan, directorul exe-
cutiv al APIA Dolj.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Ne-a fãcut o deosebitã plãcere sã fim gazdele unui eveniment deose-

bit, organizat de Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, un
eveniment care s-a bucurat de prezenþa directorului general adjunct al
APIA Constantin Bîrcã, a directorului executiv al Centrului Judeþean Dolj
al APIA, Sorin Rãducan, precum ºi a numeroºi primari, reprezentanþi ai
administraþiei publice locale ºi întreprinzãtori. APIA este o instituþie foarte
importantã, care aduce anual, numai în Dolj, aproximativ 100 de milioane
de euro, sumã pusã la dispoziþia fermierilor. Judeþul nostru are un poten-
þial agricol semnificativ, un potenþial care nu este însã îndeajuns exploa-
tat. Mã bucur cã putem scoate în evidenþã aceste forme de asociere între
fermieri, care, este adevãrat, sunt apariþii încã timide în Dolj, dar ne aº-
teptãm ca în acest sector sã vedem o dezvoltare mai accentuatã în pe-
rioada urmãtoare. Am dorit ca prin prezenþa noastrã la aceastã întâlnire sã
transmitem un semnal de susþinere, de disponibilitate pentru colaborare ºi
pentru sprijinirea iniþiativelor în acest domeniu”
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Competiþia a fost destinatã elevilor
din ciclurile gimnazial ºi liceal, care tre-
buia sã prezinte filme de scurt-metraj,
în limba francezã, echipele fiind forma-
te din patru elevi ºi unul sau doi profe-
sori îndrumãtori. S-au prezentat 16 lu-

Platoul desemnat pentru desfã-
ºurarea unor activitãþi ceremoniale,
din cadrul Colegiului Naþional Mili-
tar „Tudor Vladimirescu”, a fost, ieri,
arhiplin: a fost vorba despre înche-
ierea anului ºcolar ºi finalizarea cur-
surilor  primei promoþii, dupã reîn-
finþare, a actualului Colegiu Naþio-
nal Militar „Tudor Vladimirescu”, în
istorie find a 84-a, dupã trei cicluri,
fiecare cu importanþa sa. Manifes-
tarea a debutat cu introducerea Dra-
pelului de Luptã al Unitãþii, cel care
a oficiat fiind lt.col. Leonide Cune,
locþiitor al comandantului. Raportul,
prezentat domnului general maior
Valentin Becheru, comandant al
Comandamentului Batalionului de
Comunicaþii ºi Informaticã, a venit
din partea lt.col.  Ovidiu Plopan, co-
mandant al Colegiului Naþional Mi-
litar „Tudor Vladimirescu” din Cra-

Colegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova ºi-a premiatudor Vladimirescu” din Craiova ºi-a premiatudor Vladimirescu” din Craiova ºi-a premiatudor Vladimirescu” din Craiova ºi-a premiatudor Vladimirescu” din Craiova ºi-a premiat
promoþia „promoþia „promoþia „promoþia „promoþia „Centenarul Marii UniriCentenarul Marii UniriCentenarul Marii UniriCentenarul Marii UniriCentenarul Marii Uniri”””””

 Ieri, la Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladi-
mirescu” din Craiova, acolo unde se cresc „pandu-
rii,” a avut loc, într-un cadru festiv, încheierea anu-
lui ºcolar ºi, coroborat, premierea elevilor care, în
decursul anului de învãþãmânt 2017/2018 . Dar, eve-
nimentul important a fost cel al absolvirii cursuri-
lor de cãtre Promoþia 2018, cea de-a 84-a din isto-

rie, prima dupã reînfiinþare, în 2016, ulterioarã anu-
lui 1998, când s-a hotãrât, decizie dincolo de logicã,
desfiinþarea Liceului Militar din Craiova, aºa cum
se numea atunci. Acþiunea de ieri s-a bucurat de pre-
zenþa unor înalte oficialitãþi, locale ºi judeþene, dar,
în principal, al reprezentanþilor Ministerului Apã-
rãrii Naþionale.

iova, cel care a ºi prezentat, ulterior,
activitatea ºi planurile de viitor ale
CNMTV: „Prezint, la început, mesa-
jul ºefului Statului Major al Apãrãrii
– general Nicolae Ciucã, prin care
activitatea de astãzi, la fel ca la cele-
lalte trei Colegii Naþionale Militare
din þarã, este circumscrisã activitã-
þilor Marii Uniri de la 1918. Este vor-
ba de o perioadã în care, voi, cei care
absolviþi astãzi, precum ºi cei care
vã vor urma, aþi cãpãtat cunoºtiinþe
noi , alãturi de voi fiind ºi cadrele
didactice ºi pãrinþii. Cariera militarã
este una a provocãrilor ºi a con-
strângerilor. Suntem la Colegiul Na-
þional Militar „Tudor Vladimirescu”
din Craiova ºi trãim un moment de-
osebit, fiind la cea de-a 84- promo-
þie, prima de la reînfiinþare, adupã
20 de ani de la desfiinþarea Liceului
Militar. Avem ºi rezultate cu care sã

ne mândrim , media generalã, în 2017
– 2018, fiind de 8,93, cu un procen-
taj de promovabilitate de 98,1% , iar,
în aceste momente, va fi ºi o înain-
tare în grad, a Ionelei Diaconescu,
de la plt.maj. la plt.maj.adjt, ea fiind
cea care va prelua „Cheia Colegiu-
lui”, de la Valentin Ionescu, absol-
vent în 2018. În momentele urmã-
toare, vor fi premiaþi ºi cei care au
obþinut performanþe la concursurile
internaþionale , naþionale ºi judeþe-
ne, numãrul fiind de 136, opt dintre
ele venind de la competiþii de nivel
internaþional. Nu puteam ajunge la
performanþe, fãrã sprijinul acordat
de autoritãþile locale ºi judeþene”.

Elevi ºi profesori premiaþi
Elevii de la CNMTV , alãturi de

profesorii lor meritã toate aprecieri-
le, de aceea le ºi facem public nume-

le:  Irina Maria Palaghia – medalie de
argint la Olimpiada de ªtiinþe a Uniu-
nii Europene – prof. Genelia Petres-
cu; Robert Stanciu – premiul al doi-
lea la etapa naþionalã a Olimpiadei
de Religie – prof. Florin Ionescu;
Eduard Firãnescu , Ioana Cezara
Vlad, medaliaþi la Campionatul Mon-
dial de Karate – prof. Giani Mitroi ºi
Cornelia Cune – prenâmii acordate
de Asociaþia de Caritate din Armata
României „Camarazii”; Premiul „Amil-
car Sãndulescu”, acordat elevului
care a obþinut cea mai mare medie în
anul ºcolar încheiat: Irina Maria Pa-
laghia ºi Mihai Andrei Pascu; Pre-

miul „General de Divizie” Florin Þe-
nescu (ºef de promoþie în 1902 la Li-
ceul Militar), acordat celui care, dupã
susþinerea Bacalaureatului, va obþi-
ne cea mai mare notã; Premiul „Ge-
neral de Divizie – ªtefan Burileanu”
– acordat celor mai buni tineri, pe an
de studiu: Sergiu Amzuloiu (cls.  a
IX- diriginte prof. Gabriela Truþã), Iri-
na Maria Palaghia ºi Mihai Andrei
Pascu (cls. a X-a, diriginte prof. Cris-
tina Pretorian); Albertina Crina Be-
jan (cls. a XI-a, diriginte prof. Came-
lia Tobã), Vaghy Anett (cls. a XII-a,
diriginte prof. Nori Cadea).
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Copiii din Dolj au talente cinefile

Ultimele douã reprezentaþii,
la acest sfârºit de sãptãmânã!

Dupã aproape nouã luni de evenimente, pen-
tru cei mai mici dintre spectatori, dar ºi pentru
tineri ºi adulþi, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-

Teatrul „Colibri”: Final de stagiune cu peste 100 de reprezentaþii ºi pregãtiri
pentru Festivalul „Puppets Occupy Street”

98 de reprezentaþii la sediu ºi alte 11 în þarã, la festivaluri din
Alba Iulia, Timiºoara, Bucureºti, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Slatina
ºi Caracal, cu un total de 17.216 bilete vândute. Trei serii de
ateliere de creaþie, cu aproape 400 de participanþi. O micro-sta-
giune „Colibri. ACTul2” care a adus la Craiova ºase spectacole
din repertoriul Teatrului ACT Bucureºti. Festivalul „Puppets
Occupy Street” (Air Edition), cu 255 de evenimente, artiºti din 12
þãri ºi peste 40.000 de spectatori. Pe scurt – cãci ar mai fi de

Liceul „Voltaire” a organizat, ieri, în sala de specta-
cole a Teatrului „Colibri”, festivitatea de premiere a
Festivalului-Concurs, de nivel judeþean, în spiritul fran-
cofoniei, denumit „Les Ados Cinephiles”. Este prima
ediþie, parteneri fiind Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,

Institutul Francez din Bucureºti, Biblioteca francezã
„Omnia” din Craiova, Asociaþia Pãrinþilor ºi Profeso-
rilor „Voltaire”, Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” din Craiova, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” etc., alãturi de care au fost prezenþi ºi sponsori.

crãri, cele mai multe din Craiova, dar
au fost ºi materiale ale tinerilor de la
ªcoala Gimnazialã din comuna Vîrtop,
Liceul „Independenþa” din Calafat ºi
Liceul „Mihai Viteazul” din Bãileºti.

„Este prima ediþie ºi sperãm la o

participare numeroasã în anii viitori.
Le mulþumim tuturor partenerilor ºi
vreau sã spun cã acest proiect a luat
naºtere din dorinþa de a arãta pute-
rea francofoniei în Oltenia. Suntem
în pregãtirea „Anului prieteniei ro-
mâno-franceze”, care va debuta în
decembrie 2018. Referitor la acest
proiect , s-a fãcut o selecþie riguroa-
sã, pentru acordarea premiilor, iar
câºtigãtorii nu au ºtiut nimic, pânã
când acestea au fost anunþate  ”, a
precizat prof.  Dorina Popi, director
al Liceului „Voltaire”.

La rândul sãu,  Adriana Sãceanu,

inspector pentru Limbi romanice în
cadrul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, a menþionat: „Salut iniþia-
tiva lansãrii unui asemenea concurs,
un eveniment inedit în ceea ce în-
seamnã concursurile de Limba fran-
cezã în judeþ. Îi felicit pe toþi partici-
panþii ºi îi consider câºtigãtori, indi-
ferent de premiile pe care le-au obþi-
nut. Au dat dovadã de creativitate,
ingeniozitate, spontaneitate”.

Locul I a fost luat de echipa de la
„Voltaire”, pregãtitã de prof.  Simona
Ruxanda, în componenþa  Diana Pre-
descu, Diana Popescu, Eugen Cãruþ,

Tudor Alexandrescu, numele pelicu-
lei fiind „”La Quete , o poveste care
transpune, prin ochii tinerilor, legãtu-
ra întru cultura francezã ºi cea româ-
nã. Una dintre premiante, Diana Pre-
descu, ne-a spus din experienþa sa:
„Am o afinitate pentru filme ºi mi-am
redescoperit pasiunea în acest con-
curs. O consider o experienþã, una care
se acumuleazã în timp. Am vrut sã
dovedesc tuturor cã pot face ºi al-
tvceva faþã de mersul zilnic la cursuri”.
O declaraþie frumoasã, care dovedeº-
te cã avem tineri de viitor.
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libri” se pregãteºte sã încheie stagiunea, invitând
publicul la ultimele douã reprezentaþii. Sâmbãtã,
16 iunie 2018, ora 18.00, aduce în scenã „Poveste
despre Hansel ºi Gretel”, spectacolul dupã Fra-
þii Grimm, de ºi cu Geo Dinescu, Marin Fagu ºi
Mugur Prisãcaru. Povestea, puternicã vizual da-

toritã stilului steampunk, dar ºi atmosfe-
rei create de muzicã ºi lumini, este abor-
datã din perspectiva relaþiilor de familie,
cu amintiri, traume, dragoste.

Duminicã, 17 iunie 2018, ora 11.00,
este rezervatã pentru „Povestea celor
trei purceluºi”, spectacol interactiv de
ºi cu Geo Dinescu ºi Marin Fagu, pictu-
rã Iulia Goanþã, desen afiº Ioana (7 ani)
ºi Andrei (6 ani) Popescu. Cei doi actori
desluºesc povestea în echipã cu micii
spectatori, pe care ºi-i fac parteneri de
scenã ºi descoperã împreunã frumuse-
þea jocului ºi a scenografiei realizate din
cartoane reciclate. Biletele se pot pro-
cura de la Agenþia teatrului, de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-

19.00, iar duminica în intervalul
10.00-13.00. Preþ bilet: 7 lei sau
10 lei, în funcþie de categoria lo-
cului. Dupã ora începerii specta-
colului accesul în salã nu mai este permis.

Artiºti din Australia, Argentina
ºi mai multe þãri europene vin la Craiova

Încheierea stagiunii nu aduce, însã, vacanþã
artiºtilor, ci implicarea în pregãtirea celei de-a V-
a ediþii a Festivalului „Puppets Occupy Stre-
et”. Evenimentul se va desfãºura în perioada
25 august – 1 septembrie 2018 ºi are ca temã
„Pãmântul”. „Noi provocãri, curiozitãþi, o lumea
fascinantã a artei animaþiei vor ocupa din nou
spaþiile neconvenþionale din oraº ºi vor anima
spectaculos opt zile din vacanþa de varã la Cra-
iova”, anunþã reprezentanþii instituþiei. Specta-
cole, ateliere, concerte, parade, expoziþii, arte
plastice, arte vizuale sunt secþiunile deschise
companiilor private ºi artiºtilor independenþi,
din þarã ºi din strãinãtate. Potrivit managerului
Teatrului „Colibri, Adriana Teodorescu, au con-

firmat deja participarea artiºti din Australia, Ita-
lia, Spania, Franþa, Rusia, Turcia, Argentina,
Macedonia, Serbia, Bulgaria, Polonia º.a.

 „Puppets Occupy Street” este primul festi-
val de arta animaþiei din România care se desfã-
ºoarã exclusiv în spaþii neconvenþionale, cuprin-
zând de la reprezentaþii teatrale ºi animaþie stra-
dalã la ateliere de creaþie pentru copii ºi pentru
profesioniºti, dar ºi proiecþii video, expoziþii de
scenografie, concerte ºi parade spectaculoase,
cu pãpuºi gigantice. Prima ediþie „Puppets Oc-
cupy Street” s-a desfãºurat în anul 2014. Ediþia
din 2015 a avut ca temã „Apa”, cea din 2016 –
„Focul”, cea din 2017 – „Aerul”, urmând ca cea
de anul acesta sã se deruleze sub genericul „Pã-
mântul”. Ediþia de anul trecut a reunit artiºti din
12 þãri ºi a cuprins 255 de evenimente, care s-au
desfãºurat în 18 spaþii neconvenþionale, cu pes-
te 40.000 de spectatori.

MAGDA BRATU

adãugat multe alte evenimente – astfel poate fi prezentatã
stagiunea Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, des-
chisã la 30 septembrie 2017, cu spectacolul „Zorro”, ºi
care urmeazã sã se încheie la sfârºitul acestei sãptãmâni,
cu spectacolele „Poveste despre Hansel ºi Gretel” ºi
„Povestea celor trei purceluºi”. Artiºtii nu intrã însã
în vacanþã, ci în focul pregãtirilor Festivalului „Pup-
pets Occupy Street” – ediþia a V-a, cu tema „Pãmântul”.
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Anunþul tãu!
AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL, în calitate de

administrator judiciar al debitoarei URANIA FARM
SRL, cu sediul în Craiova, Strada George Enes-
cu, nr.100, spaþiu comercial, Bloc 41A, Judeþ Dolj,
CUI:24026563, J16/1135/2008, conform Încheierii
finale din 21.02.2018, pronunþatã de Tribunalul
Dolj, Secþia a II-a Civilã, Faliment în dosarul nr.764/
63/2018, prin prezenta, anunþã organizarea licita-
þiilor publice cu strigare, pentru vânzarea urmã-
toarelor pachete/fonduri de comerþ, aflate în pa-
trimoniul URANIA FARM SRL, societate aflatã în
procedura de insolvenþã: -Fondul de comerþ nr.1,
descris la poziþia 1 din Regulamentul de vânzare,
cu un preþ de pornire de 1.026.465Lei (+TVA, în
funcþie de regimul fiscal aplicabil la data perfec-
tãrii tranzactiei); -Fondul de comerþ nr.2, descris
la poziþia 2 din Regulamentul de vânzare, cu un
preþ de pornire de 1.028.095Lei (+TVA, în funcþie
de regimul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranz-
acþiei); -Fondul de comerþ nr.3, descris la poziþia
3 din Regulamentul de vânzare, cu un preþ de
pornire de 1.066.405Lei (+TVA, în funcþie de regi-
mul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei);
-Fondul de comerþ nr.4, descris la poziþia 4 din
Regulamentul de vânzare, cu un preþ de pornire
de 1.051.115Lei (+TVA, în funcþie de regimul fis-
cal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fon-
dul de comerþ nr.5, descris la poziþia 5 din Regu-
lamentul de vânzare, cu un preþ de pornire de
1.024.275Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal
aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul
de comerþ nr.6, descris la poziþia 6 din Regula-
mentul de vânzare, cu un preþ de pornire de
818.400Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal apli-
cabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de
comerþ nr.7, descris la poziþia 7 din Regulamen-
tul de vânzare, cu un preþ de pornire de
1.005.755Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal
aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul
de comerþ nr.8, descris la poziþia 8 din Regula-
mentul de vânzare, cu un preþ de pornire de
1.016.925Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal
aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul
de comerþ nr.9, descris la poziþia 9 din Regula-
mentul de vânzare, cu un preþ de pornire de
987.135Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal apli-
cabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de
comerþ nr.10, descris la poziþia 10 din Regulamen-
tul de vânzare, cu un preþ de pornire de 953.305Lei
(+TVA, în funcþie de regimul fiscal aplicabil la data
perfectãrii tranzacþiei). Publicaþia integralã va fi
postatã pe site-ul www.aktiv-lex.ro. Regulamen-
tul ºi Caietul de sarcini vor putea fi comunicate la
cerere. Prima serie, ce va conþine 3 licitaþii publi-
ce, va avea loc în data de 25.06.2018, începând
cu ora 12.30, la biroul administratorului judiciar,
din Craiova, Calea Bucureºti nr.10, bl.M7-M8, etaj
1, sau 2, jud.Dolj sau într-o altã locaþie ce va fi
anunþatã de organizator, cu cel puþin 24 ore îna-
inte de data ºi ora organizãrii licitaþiilor. Aceastã
serie va avea ca obiect fondurile de comerþ nr.1
(ora 14.30), nr.2 (ora 16.30) respectiv nr.6 (ora
12.30). Cea de-a doua serie va conþine 4 licitaþii
publice ºi va avea loc în data de 26.06.2018, înce-
pând cu ora 12.30, la biroul administratorului ju-
diciar, din Craiova, Calea Bucureºti, nr.10, bl.M7-
M8, etaj 1, sau 2, jud.Dolj sau într-o altã locaþie ce
va fi anunþatã de organizator, cu cel puþin 24 ore
înainte de data ºi ora organizãrii licitaþiilor. Aceas-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
tã serie va avea ca obiect fondurile de comerþ nr.3
(ora 12.30), nr.4 (ora 14.30), nr.5 (ora 16.30) res-
pectiv nr.6 (ora 18.30). Cea de-a treia serie va con-
þine 4 licitaþii publice ºi va avea loc în data de
27.06.2018, începând cu ora 12.30, la biroul admi-
nistratorului judiciar, din Craiova, Calea Bucu-
reºti, nr.10, bl.M7-M8, etaj 1, sau 2, jud.Dolj sau
într-o altã locaþie ce va fi anunþatã de organiza-
tor, cu cel puþin 24 ore înainte de data ºi ora or-
ganizãrii licitaþiilor. Aceastã serie va avea ca ob-
iect fondurile de comerþ nr.7 (ora 12.30), nr.8 (ora
14.30), nr.9 (ora 16.30) ºi 10 (ora 18.30). Pentru
pachetele menþionate mai sus, care nu vor fi ad-
judecate, licitaþiile vor fi reluate în sãptãmâna ur-
matoare, în zilele de 02.07.2018, 03.07.2018 res-
pectiv 04.07.2018, începând cu aceeaºi orã. Pen-
tru a participa la licitaþie, ofertanþii sunt obligaþi
sã depunã în format letric, la oricare dintre bi-
rourile administratorului judiciar, din Dr.Tr.Seve-
rin Bld.Carol I, nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud.Mehe-
dinþi ºi din Craiova, Calea Bucureºti, nr.10, bl.M7-
M8, etaj 1, jud.Dolj, precum ºi prin coresponden-
þã electronicã la adresa: cristian.cirmaciu@aktiv-
lex.ro sau la nr. de fax 0352.414.941, urmãtoarele
documente de participare: -o ofertã de cumpãra-
re, dovada consemnãrii contravalorii caietului de
sarcini (pentru fiecare pachet/fond de comerþ în
parte), în contul administratorului judiciar ºi do-
vada consemnãrii garantiei de participare, în con-
tul unic al debitorului; -garanþia de participare,
în cuantum de 20% din valoarea fiecãrui pachet/
fond de comerþ se achitã în contul bancar des-
chis pe numele URANIA FARM SRL, IBAN RO2-
1BRDE260SV57000262600, la banca BRD GSG Su-
cursala Dr. Tr. Severin. Tva-ul aferent tranzacþii-
lor se va achita în contul RO59BRDE2-
60TVA5700034260, deschis pe numele debitoarei,
la banca BRD GSG Sucursala Dr.Tr.Severin; -con-
travaloarea Caietului de Sarcini (pentru fiecare
pachet/fond de comerþ ofertat), în cuantum de
2.500Lei exclusiv TVA, se va achita, prin ordin de
platã, în contul RO93BRDE170SV96984811700,
deschis la BRD GSG SA- Sucursala Craiova, pe
numele AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL; -sã depu-
nã o serie de înscrisuri conform Regulamentului
de vânzare ºi Caietului de Sarcini. Documentele
vor fi înregistrate la biroul administratorului ju-
diciar, cu 2 zile înainte de data stabilitã pentru
desfãºurarea licitaþiei, pânã la ora 17.00. Pentru
fiecare pachet/fond de comerþ se vor þine licitaþii
separate, astfel cã, ofertanþii sunt obligaþi sã de-
punã documentele de participare, pentru fiecare
pachet/fond de comerþ, la care doresc sã partici-
pe la licitaþie. Nedepunerea acestor acte va con-
duce la eliminarea ofertantului, de la ºedinþa de
licitaþie, care va fi organizatã pentru pachetul/fon-
dul de comerþ corespunzãtor. Conform regula-
mentului de vânzare aprobat, se va începe cu or-
ganizarea vânzãrii bunurilor prin licitaþie publicã
pentru fiecare pachet/fond de comerþ, din cele 10
prezentate mai sus, aceastã modalitate fiind ur-
matã de negociere directã ºi/sau licitaþie publicã
pe componente separate/individuale din fiecare
dintre cele 10 pachet/fonduri de comerþ, dacã în
termen de 2 (douã) sãptãmâni calendaristice de
la data desfãºurãrii primei licitaþii, pachetul/fon-
dul de comerþ nu a fost adjudecat. Informaþii la:
Tel.0752.247768; Fax: 0352.814.112; Email: cris-
tian.cirmaciu@aktiv-lex.ro

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã
concurs pentru ocuparea unui numãr de 4 posturi
de lucrãtor operativ pentru autocompactoare, pe
o perioadã determinatã, în cadrul Secþiei Trans-
port Deºeuri. Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Uma-
ne, pânã la data de 20.06.2018, ora 12.00. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A., Bucureºti  –
Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în mun.
Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate la con-
curs un post vacant de “sef tura statii gr. 1, 2 (în
pregãtire)” (duratã nedeterminatã) în cadrul Staþiei
220 kV Isalniþa, cu sediul în com. Isalniþa, str. M. Vi-
teazu nr. 107,  jud. Dolj. Relaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon 0251/307115”.

PFA NEDELCU AUREL intenþioneazã sã obþi-
nã Avizul de Gospodãrire Ape la obiectivul: Moder-
nizare Fermã Zootehnicã în comuna Valea Stanciu-
lui T34, P34/1,34/2.

SC ALLAUTO PREST SRL-D, titular al proiec-
tului “CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj- proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect pro-
pus a fi amplasat în com. Brãdeºti, sat Brãdeºti,
str. Doctor Constantin Brãdiºteanu, nr. 127, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Auto-
ritãþii competente pentru Protecþia Mediului APM
Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1 în zilele de luni-
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00, precum ºi la office@apmdj.ro.  Publicul in-
teresat poate înainta comentarii la proiect în ter-
men de 5 zile de la publicare.

PRIMÃRIA Comunei Podari organizeazã, la se-
diul din strada Dunãrii, numãrul 67, comuna Podari,
judeþul Dolj, concurs de recrutare pentru ocuparea
posturilor contractuale de execuþie vacante asistent
social 1 ºi asistent social 2, din cadrul Compartimen-
tului: Implementare proiecte finanþate din fonduri
externe nerambursabile. Prima etapã în  data de
09.07.2018, ora 10.00- proba scrisã (tip grilã), a doua
etapã în  data de 13.07.2018, ora 10.00- proba de in-
terviu. Pentru a putea participa la concurs, candida-
þii trebuie sã îndeplineascã cumulativ, urmãtoarele
condiþii: 1.Condiþii generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile  ulterioa-
re. 2.Condiþiile specifice de participarte la concurs: -
categoriile de personal care sunt admise la concurs:
absolvent al  unei forme de învãþãmânt superior fina-
lizatã cu diplomã de licenþã cu  specializarea în asis-
tenþã socialã, -aviz de exercitare a profesiei de asis-
tent social eliberate de CNASR, -experienþã în dome-
niul asistenþei sociale- 1 an. Dosarele de înscriere se
vor depune pânã la data de 29.06.2018, ora 13.00, la
sediul Primãriei comunei Podari din str.Dunãrii, nr.67,
com.Podari, judeþ Dolj ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art.6 din HG nr.286/
2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. In-
formaþii suplimentare aferente concursului, bibliogra-
fia se afiºeazã la sediul instituþiei si pe site-ul www.po-
dari.ro, sau se pot obþine la telefon: 0251.339.155- se-
cretariatul comisiei de concurs.
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COMUNA Braloºtiþa, cu sediul în localitatea

Braloºtiþa, strada Stadionului, nr.1, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de: ºef serviciu în cadrul Servi-
ciului Public de Alimentare cu Apã -Comuna Braloº-
tiþa: 1 post, conform HG nr.286/23.03.2011. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
09.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în data de
11.07.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: - studii: superioare de lungã duratã absol-
vite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul economic sau tehnic; -permis de conducere
categoria B; -vechime: nu este cazul. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la se-
diul Primãriei Braloºtiþa. Relaþii suplimentare la se-
diul Primãriei Braloºtiþa, persoanã de contact: Ba-
dea Elena, telefon: 0251.450.726, fax: 0251.450.726,
e-mail: primariabralostita@yahoo.com.

Subsemnatul Vîlcomeanu Ionuþ pentru COM-
PANY AGRO JAN SRL, investitor ºi benefiaiar al ob-
iectivului: anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: CONSTRUIRE ADÃPOST UTILAJE ªI
PRODUSE AGRICOLE, PUÞ FORAT ÎN INCINTÃ, ALEI
CAROSABILE ªI PIETONALE ( cod CAEN: 0111), pro-
pus a fi amplasat în str. Principalã nr.23, sat Cornu,
comuna Orodel judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, Craiova.

Societatea OLTYRE SRL, cu sediul social în
Segarcea, strada Republicii nr.3, judeþul Dolj, titular
al proiectului „ Racord canalizare menajerã la re-
þeaua de canalizare menajerã a Oraºului Segarcea,
propus a fi amplasat în Oraº Segarcea , strada Re-
publicii nr.3, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul  autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de luni-
joi , între orele 8.00-16,30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la data de 19.06.2018.

Societatea Domeniul Coroanei Segarcea SRL,
cu sediul social în Segarcea, strada Unirii nr. 4A, ju-
deþul Dolj, titular al proiectului „Racord canalizare me-
najerã la reþeaua de canalizare menajerã a Oraºului
Segarcea, propus a fi amplasat în Oraº Segarcea, stra-
da Unirii nr. 4A, judeþul Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra mediului. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul  autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului APM Dolj din Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de luni- joi ,
între orele 8.00-16,30 ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, pânã la data de 19.06.2018.

COMUNA AFUMATI
STR.PRINCIPALA, NR.37
CIF 5001953

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA
PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE

ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorialã Comuna Afumati,
din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sector cadastral nr. 35
începând cu data de 26.06.2018, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Comunei Afumati, conform art.
14 alin. (1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei
Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

PRIMAR
Stoenescu Dumitrel Titel

OFERTE DE SERVICIU
FIRMÃ angajeazã lucrã-
tori în construcþii. Telefon:
0751/844.904.
Cauta menajerã pentru
curãþenie apartament în
Craiova, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Doamnã serioasã fac
menaj permanent
baby siter etc, numai
pentru familii serioase,
în Craiova. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere Bãileºti, zonã cen-
tralã, preþ accesibil. Tele-
fon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã, de-
osebitã poziþionare, mo-
dificãri interioare. Preþ ac-
cesibil. Telefon: 0771/
504.064.
Vând apartament 2
camere etaj 1, Valea
Roºie. Telefon: 0251/
361.626.

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

Vând casã + dependin-
þe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.

Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apar-
tament etaj 1 sau 2. Te-
lefon: 0730/504.515.

Vând casã comuna Ca-
lopãr, sat Dâlga din cã-
rãmidã, anexe gospodã-
reºti ºi beci, grãdinã cu
vie. Telefon: 0770/
900.833; 0735/923.982.

Vând imobil central. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã, 560 mp sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.

Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comu-
na Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu te-
melie beton, 2 camere +
antreu, fântânã cu hidro-
for, pãtul metalic, cu per-
dea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard
metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în in-
terior ºi alte anexe în cur-
te, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în
comuna Iancu Jianu, ju-
deþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei + 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând gospodãrie în  co-
muna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Ro-
bãneºti 20 km, vie, fân-
tânã, dependinþe. Tele-
fon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini.
Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Cârcea, zona Mânãstire
str. Guran, vând teren in-
travilan 940 mp, deschi-
dere 18 m la stradã, 20
E/mp negociabil. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren ara-
bil Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon:  0251/548.870.
Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industrii-
lor - 3000 mp. Telefon:
0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure, 100-
110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile instalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând titlu de proprietate
– pãdure, comuna Brã-
deºti 2,6 ha. Telefon:
0770/245.289.

AUTO
Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu.
Telefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare.
Preþ negociabil. Telefon:
0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã sobe de te-
racotã complete 300,400
lei ºi 150 þigle 2 lei/buc.
Telefon: 0771/518.063

Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.

Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte damã, televizor
Philips - 100 lei, video,
50 lei. Telefon: 0770/
354.549.

Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã -
Mercedes. Telefon:
0762/183.205.

Vând convenabil MO-
TOCOASÃ EXPERT 65
SUPER - foarte puþin
folositã. Telefon: 0720/
231.610.

Vând 50 familii de albine.
Telefon: 0762/256.812.

Vând manechine bust 5
lei / buc. Telefon: 0768/
450.011.

Vând frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecom-
andã în bunã stare - 100
lei,  sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând Motosapã marca
BUDGET  BRD 500. Te-
lefon: 0721/995.405.
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Comunicat de presã
„About growing in loving ourselves”

Biblioteca Judeþeanã “„Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte vineri, 15 iunie 2018,
începând cu ora 13:30, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, activitatea „About growing in
loving ourselves’’.

Acþiunea va consta în organizarea dezbaterii cu tema „Iubeste-ti corpul!” ºi face
parte dinprogramul de dezvoltare personalã nonformalã „GROW”.

„Mesajul pe care incercam sa il transmitem este unul de actualitate, care intereseazã
pe toata lumea. Adolescenþii sunt cei care se confruntã cel mai des cu prejudecãþile societã-
þii ºi sunt cei mai vulnerabili la pãrerile altora. Deciziile luate de ei în aceasta perioadã a
vârstei le determinã viitorul ºi orice pãrere despre propria lor persoana îi conduce cãtre un
om matur, iar noi vrem sãîi ajutãm sa aibã un viitor frumos. Dorim sa le sporim încrederea
în sine ºi sã promovãm ideea cã„un corp sãnãtos este cel cu adevãrat frumos”. Prin acest
eveniment,încercãm sã remodelãm standardele ireale ale frumuseþii, pe care mulþi dintre noi
le urmeazã orbeºte. Fiecare e frumos în felul sãu, iar oamenii trebuie sã realizeze cã frumu-
seþea se aflã chiar în imperfecþiuni”, a declarat Dumitru Diana, ambasador al programului
„Grow” ºi unul dintre organizatorii evenimentului.

La acþiune vor participa Iulia Nesa, coordonator, Mihaiþã Stoica, Aurora Bildea Po-
pescu ºi Alexia Roman, în calitate de invitaþi, dar ºi Cristina Aranghel, Alexa Milcomete,
Dumitru Diana, Popescu Karina, Nada Al Natur, Lungoci Irina, ambasadori ai programului
ºi organizatori ai evenimentului, respectiv elevi de la mai multe instituþii de învãþãmânt din
municipiul Craiova.

Programul„GROW” se adreseazã în mod deosebit elevilor de liceu ºi este organizat
de „ªcoala de Valori” ºi are rolul de a completa curriculaºcolarã prin sesiuni de dezbateri ºi
activitãþi în domeniile sãnãtãþii,  educaþiei, formãrii profesionale º.a.

Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de re-
zervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimiti-
rul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând maºinã automatã
de uscat nefolositã. Te-
lefon: 0720/099.950.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute
pe comandã - 80 lei, pan-
tofi piele nr. 43 noi - 50
lei, cisme damã nr. 38-
50 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.

Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã ro-
mâneascã de bãrbat. Te-
lefon: 0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL”, ma-
ºinã de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat  ”Alba
Lux”, Pick-up marca
„TESLA” cu boxe. Tele-
fon: 0351/464.563.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoa-
se româneºti de apã. Te-
lefon: 0721/995.405.
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Al doilea meci din grupa A este
Egipt – Uruguay, astãzi, de la ora
15, pe „Ekaterinburg Arena”, de
35.000 de locuri. Egiptul este ge-
nul de naþionalã croitã în jurul unui
superstar, Mohamed Salah, a cã-
rui recuperare dupã accidentarea
din finala Champions League re-
prezintã principala grijã a selecþi-
onerului argentinian Hector Cu-
per, antrenor finalist al Cupei Cu-
pelor, cu Mallorca, ºi al Cham-
pions League, cu Valencia. „Este
aproape 100% sigur cã va juca,
doar factori neprevãzuþi în ulti-
ma clipã ar schimba acest lucru.
Încercãm sã-l facem sã fie încre-
zãtor. Îl ºtiu pe Salah foarte bine,
nu este temãtor” a declarat Cu-
per. „Mo” Salah are totuºi ºi câþi-
va locotenenþi de nãdejde, atacan-
tul cu nume de internaþional fran-
cez, Trezeguet, cu un sezon reu-
ºit la Kasimpaºa, ºi Elneny, de la
Arsenal. Egiptul îl are în lot pe cel
care ar putea deveni cel mai în
vârstã jucãtor care va fi jucat la
un Campionat Mondial, portarul
de 45 de ani, El Hadary. Egipt s-a
calificat la turneul final pentru a
treia oarã, la 28 de ani de la ulti-
ma prezenþã, la Coppa del Mon-
do 90. În grupa preliminarã, naþi-
onala din nordul Africii a depãºit
Ghana, Uganda ºi Congo. În ulti-
mele amicale, fãrã Salah, „Farao-
nii” au remizat cu Kuwait, 1-1, ºi
cu Columbia, 0-0, ºi au pierdut
cu 3-0 în faþa Belgiei.

Cel mai tare duel din grupele Mondialului,
Spania – Portugalia, se joacã azi, de la ora 21

Derby-ul iberic, Spania – Portu-
galia, astãzi, ora 21, nu este doar
capul de afiº al grupei B, ci al fazei
grupelor de la Mondialul rusesc.
Avem o confruntare teribilã, între
câºtigãtoarele ultimelor trei Campio-
nate Europene, spaniolii impunân-
du-se în 2008 ºi 2012, iar Portuga-
lia, acum doi ani, în Franþa. Partida
se disputã pe stadionul  „Olimpic
Fiºt”, din Soci, de 40.000 de lo-
curi, care a fost construit special
pentru Jocurile Olimpice de iarnã
din 2014, gãzduind ceremoniile de
deschidere ºi închidere. A fost con-
ceput în forma unei coji de ou ºi a
costat 600 de milioane de dolari. 

„Furia Roja” începe Mondialul
cu selecþioner nou

Atmosfera din lotul Spaniei a
fost zdruncinatã de scandalul
imens provocat de selecþionerul
Julen Lopetegui, care a semnat cu
Real Madrid ºi a fost demis cu doar
o zi înainte de Mondial. Federaþia,
simþindu-se trãdatã de antrenorul
care pleacã neînvins de pe banca
Furiei Roja, a renunþat la acesta,
cu riscurile de rigoare ºi a mers pe
mâna unei legende a Realului ºi a
naþionalei, Fernando Hierro, pânã
acum director sportiv al naþiona-
lei. Experienþa sa de antrenor se
rezumã la o funcþie de secund la -
Real ºi un mandat de principal la-
 Oviedo. „Este timpul sã fac un pas

înainte, mi-a fost clar din primul
moment ce responsabilitate am. Nu
am putut spune nu, fiindcã nu mi-
aº fi iertat-o niciodatã. Mergem
înainte cu obiectiv, sã luptãm pen-
tru Cupa Mondialã” a spus Hierro
la prezentare. Lotul Spaniei mus-
teºte de vedete, aºa cum e normal.
Linia defensivã este o „afacere”
Real-Barca, la mijloc sunt mingi-
cari veritabili, dar ºi „trabajadori”
precum Busquets, Koke ori Saul.
Problema a spaniolilor a fost de
multe ori vârful de atac, iar, dupã
ce Torres sau David Villa au ieºit
din calcule, selecþionerii au decis
sã meargã de multe ori pe modelul
Barcei, cu „9 fals”. De aceastã
datã, totuºi, modulul pare sã inclu-
dã un vârf împins, care urmeazã
sã fie ales dintre Diego Costa, Iago
Aspas sau Rodrigo Moreno. Câte-
va nume importante n-au încãput
în lotul de 23: Morata, Pedro, Mar-
cos Alonso (toþi de la Chelsea),
Aduriz (Bilbao) ori Suso (AC Mi-
lan). Þara care dã an de an câºti-
gãtoarele ambelor cupe europene
nu este totuºi printre primele fa-
vorite la trofeu, mai ales dupã ce
la Mondialul din Brazilia ºi la Eu-
ropeanul din Franþa parcursul Fu-
riei Roja a fost unul neaºteptat de
scurt. Dupã ºocul din martie, acel
6-1 administrat Argentinei lipsitã de
Messi, ultimele amicale n-au fost
convingãtoare pentru spanioli: 1-1

cu Elveþia ºi 1-0 cu Tunisia. Spa-
niolii se aflã la 15-lea Mondial, cu-
cerind ediþia din 2010, din Africa
de Sud. S-au calificat câºtigând
grupa preliminarã, fãrã înfrânge-
re, depãºind Italia.

Lusitanii sunt campionii
europeni en-titre

Portugalia se prezintã cu alt sta-
tut ºi alte pretenþii la acest turneu.
Este echipa cvadruplului câºtigã-
tor al „Balonului de Aur”, Cristia-
no Ronaldo, ºi totodatã campioa-
na europeanã en-titre. Cu selecþi-
onerul cu care s-a impus în Fran-
þa, Fernando Santos, lusitanii pro-
pun o formulã echilibratã, în care
veterani precum Ronaldo, Pepe,
Bruno Alves, Joao Moutinho sau
Quaresma au alãturi staruri în de-
venire precum Bernardo Silva,
Guedes, Gelson sau Andre Silva.
Selecþionerul ºi-a permis sã igno-
re câteva numele grele precum:
Joao Cancelo (Inter), Andre Go-
mes (Barca), Rony Lopes (Mona-
co), Nani (Lazio) sau Renato San-
ches (Swansea). În ultimele ami-
cale înainte de Mondial Portugalia
a înregistrat rezultatele: 2-2 cu
Tunisia, 0-0 cu Belgia ºi 3-0 cu
Algeria. Este a ºaptea apariþie a lu-
sitanilor la un turneu final mondial,
cea mai bunã performanþã fiind la
prima participare, în 1966, pe vre-
mea lui Eusebio, „bronzul”, la edi-
þia disputatã în Anglia. S-au califi-
cat câºtigând grupa preliminarã, cu
nouã victorii ºi un singur eºec.

Lotul Spaniei: Portari: David de
Gea (Manchester United), Pepe
Reina (Napoli), Kepa Arrizabala-
ga (Athletic Bilbao); Fundaºi:-
 Dani Carvajal, Sergio Ramos,
Nacho Fernandez (toþi de la Real
Madrid), Gerard Pique, Jordi Alba
(ambii de la FC Barcelona), Ce-
sar Azpilicueta (Chelsea), Nacho
Monreal (Arsenal), Alvaro Odrio-
zola (Real Sociedad);

Mijlocaºi: Sergio Busquets, An-
dres Iniesta (ambii de la FC Barce-
lona), David Silva (Manchester
City), Koke Resurreccion, Saul
Niguez (ambii de la Atletico Madrid),
Thiago Alcantara (Bayern Mun-
chen); Atacanþi: Isco Alarcon, Mar-
co Asensio, Lucas Vazquez (toþi de
la Real Madrid), Diego Costa (Atle-
tico Madrid), Iago Aspas (Celta
Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia).

Lotul Portugaliei: Portari: Antho-
ny Lopes (Olympique Lyon), Beto
(Goztepe), Rui Patricio (Sporting);
Fundaºi: Bruno Alves (Rangers),
Cedric Soares (Southampton),
Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario
Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Rap-
hael Guerreiro (Borussia Dort-
mund), Ricardo Pereira (Porto),
Ruben Dias (Benfica); Mijlocaºi:-
 Adrien Silva (Leicester), Bruno
Fernandes (Sporting), Joao Mario
(West Ham United), Joao Moutin-
ho (AS Monaco), Manuel Fernan-
des (Lokomotiv Moscova), Wil-
liam Carvalho (Sporting); Atacan-
þi: Andre Silva (Milan), Bernardo
Silva (Manchester City), Cristia-
no Ronaldo (Real Madrid), Gelson
Martins (Sporting), Goncalo Gu-
edes (Valencia), Ricardo Quares-
ma (Besiktas).

Primul joc din Grupa B este Maroc – Iran, astãzi, de la ora 18, pe noua
arenã „Zenit” din Sankt Petersburg, de 68.000 de locuri, situatã pe Insu-
la Krestovski, pe locul fostului stadion Kirov. Iranul, antrenatã de portu-
ghezul Carlos Queiroz, fostul manager al Realului, este pentru a cincea
oarã la Cupa Mondialã, nereuºind sã treacã vreodatã de faza grupelor. În
ultimele amicale, asiaticii au învins Lituania, scor 1-0, ºi au pierdut cu
Turcia, 1-2. Cei mai importanþi jucãtori joacã în Eredivisie, atacanþii Ja-
hanbakhsh ºi Ghoochannejhad, la Olympiakos, Ansarifard, ºi la Forrest,
veteranul Dejagah, care a fãcut carierã la Wolfsburg.

De partea cealaltã, „Leii din Atlas” sunt pentru a cincea oarã la Mon-
dial, atingând optimile, în 1986, ºi revin la un turneu final dupã douã
decenii. S-au calificat la actuala ediþie dupã ce au câºtigat o grupã cu
Mali, Gabon ºi Coasta de Fileº. Selecþioner este Herve Renard, francezul
care a câºtigat Cupa Africii atât cu Zambia, cât ºi cu Coasta de Fildeº.  În
ultimele amicale, Maroc a învins Estonia, 3-1, ºi Slovacia, 2-1, ºi a remi-
zat cu Ucraina, scor 0-0. Magrebienii au destui jucãtori importanþi la
echipe din Europa, precum: Benatia, Ziyech, Amrabat, Belhanda, Dirar
sau Aschraf, care a prins câteva meciuri la Real Madrid.

Maroc – Iran, duelul out-siderilor grupei B

 Lotul Marocului: Portari: Mu-
nir (Numancia), Bono (Girona),
Ahmed Reda Tagnaouti (Tanger);
Fundaºi: Mehdi Benatia (Juven-
tus Torino), Romain Saiss (Wol-
verhampton), Manuel Da Costa
(Basaksehir), Nabil Dirar (Fener-
bahce), Achraf Hakimi (Real Ma-
drid), Hamza Mendyl (Lille); Mij-
locaºi: Mbark Boussoufa (Al Ja-
zira), Karim El Ahmadi (Feyeno-
ord), Youssef Ait Bennasser
(Caen), Sofian Amrabat (Feyeno-
ord), Younes Belhanda (Galata-
saray), Fayasal Fajr (Getafe),
Amine Harit (Schalke 04); Ata-
canþi: Khalid Boutaib (Malaty-
aspor), Aziz Bouhaddouz (Sankt
Pauli), Ayoub El Kaabi (RSB Ber-
kane), Nordin Amrabat (Lega-
nes), Hakim Ziyech (Ajax Am-
sterdam), Mehdi Carcela (Stan-
dard Liege), Youssef En-Nesyri.

Lotul Iranului: Portari: Alireza
Beiranvand (Persepolis), Rashid
Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abed-
zadeh (Maritimo); Fundaºi: Majid
Hosseini (Esteghlal), Ramin Rezae-
ian (Ostende), Mohammad Reza
Khanzadeh (Padideh), Morteza Pou-
raliganji (Alsaad), Pejman Monta-
zeri (Esteghlal), Milad Mohammadi
(Akhmat Grozny), Roozbeh
Cheshmi (Esteghlal); Mijlocaºi: Sa-
eid Ezatolahi (Amkar Perm), Ma-
soud Shojaei (AEK), Mehdi Torabi
(Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal),
Ehsan Haji Safi (Olympiacos), Ka-
rim Ansarifard (Olympiacos), Va-
hid Amiri (Persepolis); Atacanþi: A-
lireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar),
Mehdi Taremi (Al Gharafa), Sar-
dar Azmoun (Rubin Kazan), Reza
Ghoochannejhad (Heerenveen), Sa-
man Ghoddos (Ostersunds), As-
hkan Dejagah (Nottingham Forest).

„Faraonii” lui Salah întâlnesc„Faraonii” lui Salah întâlnesc„Faraonii” lui Salah întâlnesc„Faraonii” lui Salah întâlnesc„Faraonii” lui Salah întâlnesc
„celeºtii” lui Suarez ºi Cavani„celeºtii” lui Suarez ºi Cavani„celeºtii” lui Suarez ºi Cavani„celeºtii” lui Suarez ºi Cavani„celeºtii” lui Suarez ºi Cavani

Uruguay este pentru a 13-a oarã
la Mondiale, fiind în grupul select
al câºtigãtoarelor trofeului, chiar
dacã aceste performanþe dateazã de
la prima ediþie, în 1930, ºi din 1950.
Uruguay s-a calificat la Mondiale
de pe locul secund în grupa Am-
Sud, în spatele Braziliei, iar în ulti-
mul amical înainte de turneul final
a învins cu 3-0 pe Uzbekistan.
„Celeºtii” au pe bancã unul dintre
cei mai vârstnici (71 de ani) ºi cei
mai longevivi (din 2006) selecþio-
neri, Oscar Washington Tabarez,
cel care s-a aflat pe banca tehnicã
la alte 3 turnee Mondiale, inclusiv
la cel din 1990. Cãpitanul echipei
este stoperul lui Atletico, Godin,
jucãtor cu experienþã imensã ºi tro-
fee în palmares, el fãcând pereche
în defensivã, ºi la club ºi la naþiona-
lã, cu Gimenez. Starurile sunt, fãrã
îndoialã, atacanþii Cavani ºi Suarez,
dar ei încep sã aibã concurenþã acer-
bã la naþionalã, Stuani ºi Maxi Go-
mez fãcând un sezon trecut exce-
lent în Primera, la Girona ºi Celta.

Lotul Egiptului: Portari: Essam
El Hadary (Al Taawoun), Moha-
med El-Shennawy (Al Ahly Cai-
ro), Sherif Ekramy (Al Ahly); Fun-
daºi: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ay-
man Ashraf (toþi de la Al Ahly),
Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mo-
hamed Abdel-Shafy (Al Fateh),
Ahmed Hegazi (West Bromwich
Albion), Ali Gabr (Zamalek), Ah-
med Elmohamady (Aston Villa),

Omar Gaber (Los Angeles FC);
Mijlocaºi: Tarek Hamed, (Zama-
lek), Shikabala (Zamalek), Abdal-
lah Said (Al Ahli), Sam Morsy
(Wigan Athletic), Mohamed Elne-
ny (Arsenal), Mahmoud Kahraba
(Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Sto-
ke City), Trezeguet (Kasimpaºa),
Amr Warda (Atromitos); Atacan-
þi: Marwan Mohsen (Al Ahly),
Mohamed Salah (Liverpool).

Lotul Uruguayului: Portari: Fer-
nando Muslera (Galatasaray), Mar-
tin Silva (Vasco de Gama), Martin
Campana (Independiente); Funda-
ºi: Diego Godin, Jose Maria Gime-
nez (ambii Atletico Madrid), Se-
bastian Coates (Sporting Lisabo-
na), Maximiliano Pereira (Porto),
Gaston Silva (Independiente),
Martin Caceres (Lazio), Guillermo
Varela (Penarol); Mijlocaºi: Nahi-
tan Nandez (Boca Juniors), Lucas
Torreira (Sampdoria), Matias Ve-
cino (Inter Milano), Federico Val-
verde (Deportivo La Coruna),
Rodrigo Bentancur (Juventus To-
rino), Carlos Sanchez (Monter-
rey), Gaston Ramirez (Sampdo-
ria), Nicolas Lodeiro (Seattle
Sounders), Jonathan Urretavisca-
ya (Pachuca), Giorgian De Arras-
caeta (Cruzeiro), Diego Laxalt
(Genoa), Cristian Rodriguez (Pe-
narol);  Atacanþi: Cristhian Stuani
(Girona), Edinson Cavani (PSG),
Maximiliano Gomez (Celta Vigo),
Luis Suarez (Barcelona).
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