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Dãbuleniul intrã în „Festivalul lubeniþelor”!

Trei zile este programat a dura,
anul acesta, „Festivalul lubeniþei” de
la Dãbuleni, începând de astãzi. Trei
zile de sãrbãtoare autenticã, cu programe artistice dense, diversificate,
de aleasã þinutã, prin aportul ansamblurilor artistice „Trandafirul” din

Dãbuleni, dar ºi al celor din Ianca
(jud. Olt), Bechet ºi Oreahovo (Bulgaria). O paradã a portului popular,
jocuri sportive, concursuri inspirate
din tradiþia localã ºi multe altele, sunt
prinse într-un program, cum spuneam, ingenios conceput.

A sosit vaccinul
antirujeolã,
în Dolj

Tabere pentru copiii
din Dolj

Dozele de vaccin antirujeolic au ajuns ºi în
Dolj ºi urmeazã ca, pânã la finele acestei luni,
sã fie trimis ºi vaccinul hexavalent, extrem de
aºteptat. Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au primit asigurãri cã problema va
fi rezolvatã în urmãtoarele zile. Potrivit purtãtorului de cuvânt al DSP Dolj, dr. ªtefan Popescu, vaccinul antihepatitic ºi cel antirujeolã
au ajuns zilele trecute în judeþul Dolj, dozele
fiind suficiente pentru a se acoperi un an de
zile. „S-a rezolvat problema vaccinului antihepatitic ºi a celui antirujeolic. Am primit doze suficiente pentru urmãtoarele 12 luni. Populaþia
nu trebuie sã îºi mai facã grji”, a declarat doctorul ªtefan Popescu. Acesta a precizat cã au fost
trimise stocuri de 5.800 de doze de vaccin antihepatitic ºi 6.400 de vaccin antirujeolic.

Copiii din învãþãmântul preuniversitar
vor avea parte, în perioada de vacanþã de
varã , de tabere , în locaþii bine stabilite,
organizate de cãrte Ministerul Tineretului
ºi Sportului, prin, în speþã, Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj Dolj.
Este vorba despre tabere cu caracter social, prin douã categorii cuprinse în program. Unitãþile de învãþãmânt vor întocmi
dosarele de participare, pentru elevii proveniþi din familii al cãror venit lunar, pe
membru de familie, este de pânã la 50%
din salariul mediu brut pe economie, iar,
pentru completarea dosarelor, unitãþile de
învãþãmânt pot solicita acte doveditoare la
anchetele sociale ale Primãriilor de care
aparþin elevii, aºa cum se menþioneazã în
Nota nr. 346/14.06.2018, a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
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Dãbuleniul intrã în „Festivalul lubeniþelor”!
MIRCEA CANÞÃR
Trei zile este programat a dura, anul acesta, „Festivalul lubeniþei” de la Dãbuleni, începând de astãzi. Trei zile de sãrbãtoare
autenticã, cu programe artistice dense, diversificate, de aleasã þinutã, prin aportul
ansamblurilor artistice „Trandafirul” din
Dãbuleni, dar ºi al celor din Ianca (jud. Olt),
Bechet ºi Oreahovo (Bulgaria). O paradã a
portului popular, jocuri sportive, concursuri inspirate din tradiþia localã ºi multe altele, sunt prinse într-un program, cum spuneam, ingenios conceput. Primãria ºi Consiliul Local Dãbuleni au stãruit pe mediatizarea evenimentului, ºi pentru faptul cã
lubeniþa ºi pepenele galben constituie, întrun fel, de la o vreme, noua siglã a localitãþii. Prin delicioasele lubeniþe, produse de

consacraþii bostãnari ai Dãbuleniului, localitatea ºi-a câºtigat un renume la nivelul
þãrii. ªi, în curând, graþie ºi cooperativei
agricole „Patria lubeniþei” aflatã în primul
an de existenþã, renumele se va duce afarã. Se trateazã, altfel, deja, cu marile supermarketuri ºi Kaufland, de pildã, dupã
runde de discuþii, se aratã interesat sã preia, pentru reþeaua sa de desfacere, în medie 100 tone lubeniþe ºi pepeni galbeni pe
zi, sub rezerva însuºirii de cãtre furnizori
a unor exigenþe legate de problema ambalajelor. „Festivalul lubeniþelor” este, de fapt,
o sãrbãtoare a rodului, a muncii fãrã preget, începutã din primele zile ale anului, îngemãnatã cu vegherea culturilor din câmp,
zi ºi noapte. Este aºteptatã multã lume bunã,

Monografia economico-militarã a judeþului Dolj

„Precizãm cã Monografia economico-militarã a judeþului Dolj a fost întocmitã de cãtre
Consiliul Judeþean Dolj cu sprijinul Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj ºi
aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Judeþean
Dolj nr 149 din 29.06.2017”, a explicat ieri,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Cosmin Vasile, care a ºi prezidat ºedinþa. Monografia economico-militarã a judeþului
Dolj reprezintã documentul care cuprinde
date ºi informaþii referitoare la principalele elemente geografice ºi de infrastructurã, resursele materiale, energetice ºi umane, precum
ºi alte date ºi informaþii din cadrul unitãþilor
administrativ-teritoriale, necesare pentru susþineres efortului de apãrare, asigurarea ordinii
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În cadrul ºedinþei ordinare
a Consiliului Judeþean Dolj,
desfãºuratã ieri, consilierii
judeþeni, în unanimitate, au
aprobat actualizarea Monografiei economico-militare a
judeþului Dolj.
publice ºi securitãþii naþionale, pentru
prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de
urgenþã ºi de crizã, precum ºi pentru
acordarea Sprijinului Naþiunii Gazdã
în cadrul acþiunilor cu statele membre NATO ºi partenere. „Datele ºi informaþiile cuprinse în monografie
sunt furnizate de autoritãþile administraþiei publice locale, alte instituþii publice,
operatorii economici ºi alte persoane juridice de pe raza judeþului”, a mai spus vicepreºedintele CJ Dolj.
Tot în cadrul ºedinþei de ieri, aleºii judeþului au mai aprobat ºi prelungirea pânã la
anul viitor, în iulie, a contractului de închiruiere între judeþul Dolj, prin CJ Dolj ºi Societatea Terasa Pescãruº – Hanul Doctorului SRL. În prezent, valoarea chiriei aferente
terenului menþionat este de 396 lei/lunã, respectiv 9,90 lei- metru pãtart. „Contravaloarea chiriei se indexeazã anual cu indicele preþurilor de consuzm, comunicat de INS”, se
precizeazã într-un raport întocmit de CJ Dolj
MARGA BULUGEAN

ne spunea primarul localitãþii, Aurel Bãjenaru, venitã din comunele învecinate, de peste Dunãre, dar ºi reprezentanþi ai administraþiei publice judeþene. Fiindcã Dãbuleniul
nu este altceva, în aceste zile de varã, decât
expresia unei stãri tonice de spirit pe meleagurile doljene. Unde se trãieºte precumpãnitor ºi din munca pãmântului potolit de
sete, prin binefãcãtoarele ploi ce au mai
potolit aerul cald, augmentând speranþe,
deloc utopice, care uneori se împlinesc,
alteori nu. Ediþia din acest an a „Festivalului lubeniþei” va avea un fast aparte, neîndoielnic. Unul conferit, pe de o parte, de
bogãþia anunþatã a rodului, pe cele peste
1.000 de ha cultivate, ºi pe de altã parte de
regãsirea unui tonus teafãr, de o colectivi-

tate care a cunoscut multe poveºti, mai
mult sau mai puþin fericite de-a lungul timpului, ce nu mai încap în istorie. Sunt destule semne cã „dãbulenii” intraþi în istorie
prin întâmplarea parþial anecdoticã, din
secolul XIX, în care a fost implicat Carol
de Hohenzollern, regele României, descrisã de istorici, sunt tot mai aproape în zilele
noastre de lumea în care au sperat sã ajungã. Nu e nicio exagerare în aceste vorbe,
deloc otova, fiindcã „dãbulenarii” s-au încãpãþânat sã stãruie cu o inimaginabilã rupere de oase ºi ºale, dacã flerul nu ne înºealã, pentru a deveni niºte emblematici.
Oricum s-ar lega taifasul în jurul lor, ei au
înþeles înaintea altora cã nu e bine sã rãmâi
într-una ce ai fost.

A sosit vaccinul antirujeolã, în Dolj
Dozele de vaccin antirujeolic au ajuns ºi
în Dolj ºi urmeazã ca, pânã la finele acestei luni, sã fie trimis ºi vaccinul hexavalent, extrem de aºteptat. Reprezentanþii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au primit asigurãri cã problema va fi rezolvatã
în urmãtoarele zile.
Potrivit purtãtorului de cuvânt al DSP Dolj,
dr. ªtefan Popescu, vaccinul antihepatitic ºi cel
antirujeolã au ajuns zilele trecute în judeþul Dolj,
dozele fiind suficiente pentru a se acoperi un an
de zile. „S-a rezolvat problema vaccinului antitusei convulsive, haemophilus, hepatitei B ºi pohepatitic ºi a celui antirujeolic. Am primit doze
liomielitei”, a explicat medicul Popescu.
suficiente pentru urmãtoarele 12 luni. Populaþia
6.000 de doze de hexavalent
nu trebuie sã îºi mai facã grji”, a declarat doctosunt aºteptate
rul ªtefan Popescu. Acesta a precizat cã au fost
trimise stocuri de 5.800 de doze de vaccin antiLa începutul acestei sãptãmâni, mai precis
hepatitic ºi 6.400 de vaccin antirujeolic.
lunea trecutã, ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, a anunþat cã 225.000 de doze de vaccin
„Bebeluºii nu sunt afectaþi
hexavalent au ajuns în þarã ºi vor fi distribuite
de vaccinarea întârziatã”
medicilor de familie. Vaccinul se regãseºte în
Dozele de vaccin hexavalent lipsesc de aproaprogramul naþional de imunizare al Ministerupe douã luni din cabinetele medicilor de familie,
lui Sãnãtãþii, este achiziþionat de acesta ºi disfiind extrem de solicitate de cãtre tinerele mãtribuit medicilor de familie prin direcþiile de
sãnãtate publicã. În cazul copiilor în care nu a
mici, având în vedere cã acesta se administreafost respectat calendarul naþional de vaccinazã bebeluºilor la vârsta de 2 luni, 4 luni ºi 11
re, reprezentanþii ministerului Sãnãtãþii au preluni. Specialiºtii spun însã cã vaccinarea întârcizat cã aceºtia vor trebui sã fie recuperaþi,
ziatã nu afecteazã în vreun fel sãnãtatea bebeluastfel încât sã ajungã la schema de imunizare
ºilor. „Trebuie precizat cã într-o fiolã de vaccin
completã. În Dolj, trebuie sã ajungã, pânã la
hexavalent sunt ºase vaccinuri. Vaccinul hexafinele lunii iunie, un numãr de 6.000 de doze.
valent se face bebeluºilor la vârsta de 2 luni, 4
luni ºi 11 luni, împotriva difteriei, tetanosului,
LAURA MOÞÎRLICHE

Cetãþeanul turc prins încercând sã mituiascã
doi poliþiºti craioveni cu 350 lei, condamnat definitiv
Irey Erdogan, cetãþenul turc prins în luna ianuarie a.c. încercând sã mituiascã doi poliþiºti
craioveni de la Rutierã cu 350 lei, a fost condamnat definitiv la o pedeapsã de 2 ani închisoare cu
suspendare ºi 90 de zile de muncã în folosul comunitãþii. Bãrbatul, cu rezidenþa în Caransebeº,
judeþul Caraº Severin, a fost depistat în trafic de poliþiºtii craioveni conducând bãut ºi cu vitezã,
pe 7 ianuarie a.c., ºi a crezut cã scapã cu ºpagã de sancþiuni. Curtea de Apel Craiova a menþinut,
marþi, 19 iunie a.c., pedepasa primitã de bãrbat pe fond, la Tribunalul Dolj, la începutul lunii mai.

Reamintim cã, pe 19 martie a.c., judecãtorii
de la Tribunalul Dolj hotãrau cã poate începe
procesul cetãþeanului turc Irey Erdogan, prins
în luna ianuarie încercând sã mituiascã doi poliþiºti craioveni ca sã scape de sancþiuni. Irey
Erdogan, de 41 ani, cetãþean turc cu rezidenþã
pe termen lung în România, în Caransebeº, judeþul Caraº Severin, a fost prins în flagrant, pe
7 ianuarie a.c., de ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, în timp ce oferea suma de 350
lei unui echipaj alcãtuit din doi agenþi de poliþie
din cadrul Poliþiei Municipiului Craiova – Biroul
Poliþiei Rutiere, pentru a nu fi sancþionat con-

travenþional ºi a nu i se reþine permisul de conducere auto. Acesta fusese depistat conducând
un autoturism cu viteza de 86 km/orã, iar ca
urmare a testãrii cu etilotestul s-a stabilit cã
bãuse, având o concentraþie de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bãrbatul a fost reþinut
pentru 24 de ore, pe 7 ianuarie, dupã ce a fost
audiat la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
apo a fost plasat în arest la domiciliu începând
cu data de 8 ianuarie ºi pânã la data de 17 aprilie a.c., când a ajuns sub control judiciar.
A fost trimis în judecatã în luna ianuarie pentru
dare de mitã, a recunoscut comiterea faptelor
în faþa judecãtorilor de la Tribunalul Dolj, a cerut sã fie judecat în procedura simplificatã, beneficiind de reducerea limitelor de pedeapsã, ºi
a fost condamnat, pe 3 mai a.c., la 2 ani de
închisoare cu suspendare ºi muncã neremuneratã în folosul comunitãþii pe o perioadã de 90

zile la Primãria Caransebeº, judeþ Caraº-Severin. Magistraþii Tribunalului Dolj au revocat
mãsura controlului judiciar faþã de inculpat, au
dispus confiscarea banilor de ºpagã ºi au decis
ca inculpatul sã achite 1.200 lei cheltuieli judiciare. Bãrbatul a declarat apel, soluþionat marþi,
19 iunie a.c., de Curtea de Apel Craiova. Instanþa a menþinut pedeapsa primitã de bãrbat,
scãpându-l doar de confiscarea banilor de ºpagã:
„Admite apelul, desfiinþeazã în parte sentinþa
apelatã, cu privire la mãsura de siguranþã a
confiscãrii speciale ºi cu privire la omisiunea
instanþei de a se pronunþa asupra onorariului
avocatului desemnat din oficiu în faza urmãririi penale (...). Menþine celelalte dispoziþii ale
sentinþei apelate. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã azi, 19.06.2018”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.
CARMEN ZUICAN
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Tabere pentru copiii din Dolj
Copiii din învãþãmântul preuniversitar vor
avea parte, în perioada de vacanþã de varã
, de tabere , în locaþii bine stabilite, organizate de cãrte Ministerul Tineretului ºi Spor-

tului, prin, în speþã, Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj Dolj. Este vorba
despre tabere cu caracter social, prin douã
categorii cuprinse în program.
„Dosarele vor fi înaintate la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
cu adresã de înaintare ºi cu tabel
centralizator al dosarelor elevilor,
semnate ºi ºtampilate de cãtre directorul unitãþii de învãþãmânt.
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj suportã integral costurile pentru masa ºi transportul
în tabãrã”.

Douã categorii
beneficiare

Unitãþile de învãþãmânt vor întocmi dosarele de participare,
pentru elevii proveniþi din familii
al cãror venit lunar, pe membru
de familie, este de pânã la 50%
din salariul mediu brut pe economie, iar, pentru completarea do-

sarelor, unitãþile de învãþãmânt pot
solicita acte doveditoare la anchetele sociale ale Primãriilor de care
aparþin elevii, aºa cum se menþioneazã în Nota nr. 346/14.06.2018,
a Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Conform aceleeaºi Note,

Ministerul Tineretului ºi Sportului pune la dispoziþia tinerilor,
calendarul taberelor naþionale ºi
tematice aferente anului 2018,
aceste campusuri fiind gratuite
(cazare ºi masã, în limita numãrului disponibil de locuri) fiind disponibil pe site-ul propriu. „Minisierul Tineretului ºi Sportului organizeazã, prin Direcþia judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj,
douã categorii de tabere, cu caracter social, în anul 2018. Prima

Astãzi, Craiova
se îmbracã în ie!
Cu ocazia Zilei Universale a
Iei, sãrbãtoritã în fiecare an de
Sânziene, pe 24 iunie, „Craiova se îmbracã în ie”. Sub acest
generic, Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” în parteneriat
cu Primãria ºi Consiliul Local
Municipal Craiova organizeazã,
astãzi, a IV-a ediþie a evenimentului ce reuneºte, an de an, sute
de persoane care iubesc ºi promoveazã bluza tradiþionalã româneascã. Începând cu ora
10.00, pe parcursul întregii zile,
în Piaþa „Fraþii Buzeºti” se desfãºoarã un atelier de confecþionat ii susþinut de meºterul popular Mira Tantam. La ora
19.30 are loc parada iei, pe tra-

seul Piaþa „Mihai Viteazul”,
Oficiul de Cadastru, Centrul
Vechi, Piaþa „Fraþii Buzeºti”, la
care vor participa ansamblurile de amatori din judeþul Dolj.
Parada va fi urmatã de un concurs la care vor fi premiate cea
mai autenticã ie ºi cea mai fotogenicã apariþie îmbrãcatã în
ie. De la ora 20.30, craiovenii
sunt invitaþi la un spectacol
folcloric, cu Petricã Mîþu Stoian, Constantin Enceanu, Livia
Celea Streaþã, Mihaela Sultan
Streaþã, Ceata lui Streaþã, Taraful lui Macu de la Pârâul de
Pripor, Liviu Olteanu ºi Taraful din Greceºti.
MAGDA BRATU

George Cãlugãru lanseazã al doilea volum
al romanului „Cârneni”
Instructor ºi textier al cunoscutului grup de
divertisment „Pro Parodia”, înfiinþat la Craiova în
anii ‘80, George Cãlugãru va lansa mâine, 23 iunie,
ora 12.30, la restaurantul „Flormang” din strada
„Dezrobirii” nr. 134, volumul al doilea al romanului
„Cârneni (De-ai lu’ Lache)”, apãrut la Editura
„Contrafort”. Primul, care „evocã o perioadã frãmântatã din istoria noastrã ºi a familiei Cãlugãru”,
dupã cum subliniazã autorul, a fost prezentat publicului în luna martie a anului trecut. La lansare ºi-au
anunþat participarea poetul Florea Miu, Emil Rãdinoiu – cel împreunã cu care George Cãlugãru a înfiinþat „Pro Parodia”, Laurenþiu Nicu – actor la Opera
Românã Craiova, membri ai Grupului „Semnal C”
din Cãlan – înfiinþat ºi coordonat de autor în perioada 1984-1990, cãrora li se vor alãtura Valeriu Preotu
ºi Carmen Petre. Lansarea va fi precedatã de un
mini-spectacol susþinut de umorist ºi invitaþii sãi.
„Sunt aºteptaþi toþi cei care gãsesc bucurie în a mai
deschide o carte”, precizeazã George Cãlugãru.
MAGDA BRATU

dintre acestea se referã la elevii
din învãþãmântul de Stat, care provin din familii al cãror venit mediu lunar, pe membrul de familie,
este de pânã la 50% din salariul
mediu brut pe economie, în aces
caz numãrul de locuri disponibile
fiind de 103. Pentru acestea, unitãþile ºcolare din reþeaua de învãþãmânt preuniversitar doljean trebuie sã centralizeze, pânã cel târziu 29 iunie, dosarele pentru elevii
care doresc sã participe. Mai
exact, cei interesaþi se vor adresa
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt, la
care figureazã elevul în cauzã, ºi

vor depune toate actele necesare.
A doua categorie se adreseazã elevilor care beneficiazã de o mãsurã
de protecþie specialã, instituitã
conf. Legii nr. 272/2004, privind
protecþia ºi promovarea”Drepturilor copilului”. Din Învãþãmântul de
Stat, pe perioada vacanþei de varã,
din acest an, în Dolj sunt repartizate 102 locuri, iar mai multe detalii pot fi obþinute la www. djst.ro,
sau, la nr. de telefon 0251/431.806
”, a precizat Origen Staicu, director executiv al Direcþiei Judeþene de Sport ºi Tineret.
CRISTI PÃTRU

Radu Sergiu Ruba vine
la „Adunarea Poeþilor ºi
a SpectActorilor Craioveni”
Aflat într-un turneu
naþional de promovare
a cãrþilor sale „Scene,
explorãri, condeie.
Dialoguri salvate”
(Ed. MNLR) ºi „Nu
înþeleg ce mi se întâmplã” (Ed. Charmides),
Radu Sergiu Ruba poposeºte ºi la Craiova.
Astãzi, 22 iunie, de la
ora 15.00, scriitorul
este prezent la „Adunarea Poeþilor ºi a
SpectActorilor Craioveni”, organizatã Sala
„Ia te uitã!” a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”. „Radu Sergiu Ruba, unul dintre
cei mai importanþi scriitori ai Generaþiei ’80,
este un eminent scriitor, traducãtor al romancierului Michel
Tournier în limba românã, preºedinte al
Asociaþiei Nevãzãtorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor, realizator de emisiuni la
Societatea Românã de Radiodifuziune”, a precizat Nicolae Coande, moderator al întâlnirii.
Radu Sergiu Ruba s-a nãscut la 14 octombrie 1954 în Ardud, judeþul Satu Mare, ºi a urmat studii de limbi strãine, francezã ºi englezã, la Universitatea
Bucureºti. A lucrat ca profesor de
francezã în sistemul preuniversitar, ca lector în programul Cambridge Standard English al British
Council din capitalã, ca inspector în Ministerul Educaþiei, responsabil cu învãþãmântul pentru

elevii ºi studenþii deficienþi de
vedere. În aceastã calitate, a înfiinþat patru ºcoli de profil, douã
licee ºi douã postliceale de balneofizioterapie care funcþioneazã ºi astãzi. A fost de asemenea
consilier al ministrului Muncii pe
problematica dizabilitãþii contribuind la adoptarea unor mãsuri
administrative ºi a unor acte normative. A debutat editorial în
1983, la „Cartea Româneascã”,
cu volumul de versuri „Spontaneitatea înþeleasã”, urmat de alte
patru cãrþi de poeme ºi douã antologii de autor cu extrase din
volumele amintite.
MAGDA BRATU
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Alina Tãnãsescu: Noua lege pentru prevenirea
ºi combaterea violenþei în familie prevede mãsuri
concrete pentru stoparea acestui fenomen alarmant
Deputatul PSD de Dolj, Alina Tãnãsescu, le transmite româncelor sã fie curajoase ºi sã apeleze de îndatã la autoritãþile abilitate atunci când sunt supuse oricãrei forme de violenþã, deoarece astfel vor
putea fi cu adevãrat protejate ºi salvate de la evenimente ce pot avea consecinþe tragice. Camera Deputaþilor a adus modificãri legislative esenþiale pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie,
precizeazã parlamentarul doljean.
tuaþii de risc imediat. Potrivit noii legi, autoritãþile locale sunt obligate sã deþinã
ºi sã menþinã baze de date cu
informaþii despre servicii,
centre sau alte forme de
sprijin pentru victimele violenþei domestice”.

„Noile reglementãri
vor avea drept
efect imediat
reducerea
numãrului
victimelor”

„Parlamentul României a
adoptat în aceastã sãptãmânã
o iniþiativã legislativã extrem
de importantã, respectiv Proiectul de Lege privind modificarea ºi completarea Legii
nr. 2017/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei
în familie. În calitate de for
decizional, Camera Deputaþilor a transformat în lege aceste demers extrem de necesar,
în contextul actual al escaladãrii fenomenului violenþei
domestice. Noul act normativ vine la doi ani dupã adoptarea Legii nr. 30/2016, prin
care România a ratificat Convenþia Consiliului Europei
privind prevenirea ºi combaterea violenþei împotriva femeilor ºi a violenþei domestice - Convenþia de la Istanbul. Aceasta obliga statele
semnatare la adoptarea unor
decizii concrete de prevenire ºi de protecþie a victimelor violenþei, fiind cel mai
complex instrument de cooperare juridicã internaþionalã în ceea priveºte prevenirea
violenþei ºi combaterea violenþei domestice ºi a violen-

þei împotriva femeilor. În
aceste condiþii, Legea votatã
luni de Camera Deputaþilor
aduce modificãri exponenþiale referitoare la protejarea
victimelor, urmãrirea penalã
a autorilor ºi alte mãsuri concrete pentru stoparea acestui
fenomen alarmant. În acest
fel, prevederile Convenþiei
de la Istanbul sunt transpuse
acum în legislaþia internã, ºi,
de asemenea, se realizeazã
unul dintre punctele Programului de guvernare al PSD
pentru perioada 2018-2020,
respectiv „Respect ºi demnitate pentru femei”, din Capitolul Politici publice în domeniul muncii ºi justiþiei sociale”, a spus Alina Tãnãsescu.

„Actul normativ
defineºte în mod
clar conceptele
de violenþã
domesticã
ºi calitatea
de victimã a unor
fapte de violenþã”
„Odatã cu intrarea în vigoare a acestei legi, Româ-

nia va avea cu adevãrat mecanismele legislative adecvate care sã permitã atât
protecþia victimelor, cât ºi
creºterea gradului de conºtientizare a efectelor nefaste ale acestui fenomen,
pentru ca violenþa sã fie prevenitã ºi descurajatã în formele incipiente. Actul normativ defineºte în mod clar
conceptele de violenþã domesticã, violenþã împotriva
femeilor ºi calitatea de victimã a unor fapte de violenþã. Noua abordare legislativã este centratã pe victimã
ºi pe dezvoltarea unor mãsuri de prevenire a faptelor
de violenþã domesticã: consiliere psihologicã în cazurile de divorþ cu antecedente de violenþã domesticã,
monitorizarea ordinelor de
protecþie, mãsuri de prevenire ºi de sancþionare a încãlcãrii acestora. De asemenea, în aceeaºi mãsurã, noua
lege va stipula intervenþiile
în regim de urgenþã în caz de
necesitate, respectiv prin
introducerea ordinului de
protecþie provizoriu în si-

„În plus, se reglementeazã obligaþia autoritãþilor
centrale de a elabora ºi difuza materiale documentare privind prevenirea violenþei domestice ºi a violenþei împotriva femeilor.
Un fapt extrem de important este cã, pentru prima
datã în þara noastrã, vor fi incluse în curriculumul naþional al învãþãmântului probleme cum ar fi egalitatea
între femei ºi bãrbaþi, rolu-

rile de gen ne-stereotipe,
respectul reciproc, rezolvarea non-violentã a conflictelor în relaþiile interpersonale. Din pãcate, au fost extrem de multe cazuri fatale,
cu consecinþe dramatice
pentru copiii rãmaºi orfani
în urma unor acte de violenþã domesticã, iar noile reglementãri vor avea drept
efect imediat reducerea numãrului victimelor, pe de o
parte, ºi pedepsirea exemplarã ºi imediatã a autorilor,
pe de altã parte. Îmi exprim
încrederea cã dupã promulgarea acestei legi, România
va cunoaºte o diminuare
semnificativã a fenomenului
violenþei domestice. Le
transmit româncelor sã fie
curajoase ºi sã apeleze de
îndatã la autoritãþile abilitate atunci când sunt supuse
oricãrei forme de violenþã,
deoarece astfel vor putea fi
cu adevãrat protejate ºi salvate de la evenimente ce pot
avea consecinþe tragice!”
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

COMUNA SEACA DE CÂMP, JUDEÞUL DOLJ, CIF 5002061, ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI- Unitatea administrativ-teritorialã
Seaca de Câmp, din judeþul Dolj anunþã
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 25
începând cu data de 29.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei
Seaca de Camp, 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.
UAT Carpen anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” Construire pod peste pârâul Terpeziþa, strada Primãriei, sat Carpen, comuna
Carpen, judeþul Dolj” propus a fi amplasat pe strada Primãriei,comuna Carpen,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primariei comunei Carpen, în zilele de luni
pâna joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº nr.1, fax: 0251/419. 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
SC TRIALURI CLINICE ONCOLOGICE
SRL, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul,,Reamenajãri (interioare ºi exterioare), etajare ºi extindere cu
P+4 corp C5 birouri (P+4E); reamenajãri (interioare ºi exterioare), etajare ºi extindere
cu P+4 clãdire multifuncþionalã corp C4 în
clinica medicalã, centru cercetare
(Sp+P+4E); împrejmuire, amenajari exterioare, organizare de ºantier” propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Caracal,
nr. 109, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul SC
TRIALURI CLINICE ONCOLOGICE SRL,
Craiova, str. Caracal nr. 23A, bl. 17A, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
Str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Consiliul de Administraþie al ATCOM SCM
Craiova, convoacã pe data de 10.07.2018 ora
10,00 în Craiova, str. Pinului nr. 21, Adunare Generalã Extraordinarã cu ordinea de zi: Aprobarea
modificãrii art.10 alin.1 litera Adin Statutul ATCOM
SCM Craiova respectiv domeniul principal de activitate, Activitatea principalã din (143) Cod CAEN
1439 – Fabricarea prin tricotare sau croºetare a
altor articole de îmbracaminte inclusiv importul ºi
exportul acestora în (141) Cod CAEN 1413 - Fabricarea altorarticole de îmbrãcãminte (exclusiv
lenjeria de corp) precum ºi importul ºi exportul
acestora; 2) Aprobarea actualizãrii actului constitutiv al societãþii. 3) Diverse.
SC BUZMARCOM SRL prin BUZARNESCU SILVIU anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Construire hale depozitare parter ºi birouri P+1E”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, strada Calea Bucureºti, nr.325, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1 în zilele de L-J, între orele 8.00-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-14.00 ºi la sediul titularului din Municipiul Craiova, B-dul. Nicolae Titulescu, bl.
E4, sc. 1, ap. 12, Jud. Dolj. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, fax 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
COMUNA SEACA DE CÂMP, JUDEÞUL
DOLJ, CIF 5002061, ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI - Unitatea
administrativ-teritorialã Seaca de Câmp, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 35 începând cu data de 29.06.2018, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul Comunei Seaca de Câmp, 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.
CIRCIU ELIAN-EUGEN PFA, cu sediul în
jud. Dolj, com. Sadova, sat Piscu Sadovei, nr.
537, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “CONSTRUIRE SERVICE
AUTO PARTER ªI BAZIN ETANª VIDANJABIL”
propus a fi amplasat în jud. Dolj, com. Sadova,
sat Piscu Sadovei, T13, P422, 423, 424. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni pânã joi între orele
8.00 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00 – 14.00 ºi
la sediul CIRCIU ELIAN-EUGEN PFA. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax:
0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Cu adâncã durere ºi nemãrgintã tristeþe soþia, fiii ºi nora anunþã
trecerea la cele veºnice a celui care
a fost col. dr. BRAªOVEANU
LEONTIN. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbãtã,
23.06.2018, ora
11.00 la Biserica
Sf. Nicolae (Casa
ªtiinþei).

Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace!

OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã lucrãtori 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
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
douã camere în Bucureºti - Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
Vând apartament 2
camere Bãileºti,
zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon:
0771/504.064.
Vând apartament 2 camere etaj 1, Valea Roºie. Telefon: 0251/
361.626.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare.
Preþ accesibil. Telefon:
0771/504.064.
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 + dependinþe, vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu
vie. Telefon: 0770/
900.833; 0735/923.982.
Vând imobil central. Telefon: 0755/074.742.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
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Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea 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 interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna
Robãneºti 20 km, vie,
fântânã, dependinþe.
Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 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 intravilan 940
mp, deschidere 18 m
la stradã, 20 E/mp negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
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Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi teren arabil 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. Industriilor - 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
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdure,
comuna Brãdeºti 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 teracotã 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 încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.

Vând roþi Mercedes
spiþate cu cauciucuri
de iarnã- 4 buc. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând convenabil MOTOCOASÃ EXPERT
65 SUPER - foarte puþin folositã. Telefon:
0720/231.610.
Vând manechine bust
5 lei / buc. Telefon:
0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând Motosapã marca BUDGET BRD
500. Telefon: 0721/
995.405.
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 rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând maºinã automatã de uscat nefolositã. Telefon: 0720/
099.950.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54,
fãcute pe comandã 80 lei, pantofi 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 româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.

Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon: 0251/510.300.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de spãlat
”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu
boxe.
Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin
10 vedre, presã
hidraulicã mase
plastice, coº din
þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/153.551.
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Vând 2 electromotoare trifazate 3
KW750. Telefon:
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. Telefon: 0770/
298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de
apã. Telefon: 0721/
995.405.

DIVERSE
FAMILIA Stuparu mulþumeºte domnului dr. ortoped Marcel Mãrginean, doamnei dr. anestezist Angheloiu ºi echipei de la Spitalul Judeþean Craiova, pentru
competenþã profesionalã ºi umanã.
FAMILIA absolventei Ioniºor Ivona, din clasa a
VIII-a B, de la ªcoala Nr.
21 „Gheorghe Þiþeica”,
mulþumeºte doamnei
profesoare Loredana
Etegan ºi celorlalþi profesori pentru calitatea pregãtirii performanþei.

CONDOLEANÞE

Prof.Aristidie Gheorghiu
îºi exprimã profundul
regret la decesul d-lui
col. dr. BRAªOVEANU
LEONTIN. Sincere
condoleanþe familiei îndoliate!
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FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Locuri la buget: 105
Locuri la taxã: 315
Perioada de înscriere: 9-18.07.2018
Specializãri
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt la zi)
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt la zi) la Drobeta-Turnu Severin
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt la zi)
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt la zi) la Drobeta-Turnu
Severin
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport: sport de performanþã, învãþãmânt, spitale, centre de recuperare,
unitãþi cu caracter/departament sportiv.
Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREAAFACERILOR
Locuri la buget: 470
Locuri la taxã: 412
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat
Perioada de înscriere: 10-22.07.2018
Specializãri
Administrarea afacerilor – Drobeta-Turnu Severin (învãþãmânt la zi)
Economia comerþului, turismului ºi serviciilor (învãþãmânt la zi)
Informaticã economicã (învãþãmânt la zi)
Statisticã ºi previziune economicã (învãþãmânt la zi)
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la zi)
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (ID)
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la zi) – DrobetaTurnu Severin
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt la zi)
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt la zi)/ în limba englezã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la zi)
Finanþe ºi bãnci (ID)
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la zi) – Drobeta-Turnu Severin
Management (învãþãmânt la zi)
Management (ID)
Management (învãþãmânt la zi) – Drobeta-Turnu Severin
Marketing (învãþãmânt la zi)
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi
Administrarea afacerilor: Finanþe, Bãnci, Piaþa de capital, Contabilitate,
Audit, Consultanþã fiscalã, Expertizã contabilã, Administraþie publicã centralã
ºi localã, IT, Comerþ, Turism, Servicii, Afaceri internaþionale, Marketing.
Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA

l VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1) funcþii
publice de execuþie vacante, respectiv:
a)-denumire funcþie publicã:
2.referent, cls.III, grad Debutant în cadrul Serviciului Impozite ºi taxe locale
b)-probele stabilite pentru concurs :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str. T. Vladimirescu, nr. 24, în data de 23.07.2018,
ora 10.30.
-interviul se va susþine în termen de 5 zile lucrãtoare de la data afiºãrii rezultatelor la
proba scrisã.
c)-condiþii de desfãºurare a concursului:
-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare în Monitorul Oficial, ziarul
Cuvîntul Libertãþii ºi la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane,
în perioada 22.06.2018-11.07.2018
Selecþia dosarelor – în termen de 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.
d)-condiþii de participare la concurs:
-sa îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)
e) condiþii specifice funcþiei publice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat
- certificat de calificare profesionalã în domeniul economic
- competente în domeniul tehnologiei informatiei-nivel bazã, dovedit pe baza unor documente care sã ateste deþinerea competenþelor respective, emise în condiþiile legii.
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevãzute de art.49 din HG 611/2008,
pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici,
modificatã ºi completatã de H.G. nr. 761/2017.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal 205200,
telefon: 0251 231.424, interior 107, fax: 0251 232.884, e-mail rodicca33@yahoo.com,
persoanã de contact: Vãetiºi Rodica, ºef serviciu Resurse Umane-Salarizare.

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Neymar
Neymar && co
co nu-ºi
nu-ºi mai
mai permit
permit paºi
paºi greºiþi
greºiþi
Brazilia întâlneºte astãzi Costa Rica,
celãlalt meci din Grupa E fiind
Serbia - Elveþia

Singura favoritã la titlul
mondial care evolueazã astãzi
este naþionala Braziliei, în grupa E, de la ora 15, la Sankt Petersburg, împotriva naþionalei
din Costa Rica. Selecþionata
Cariocas a remizat în prima
partidã, 1-1 cu Elveþia (gol
Coutinho), în timp ce Costa
Rica s-a înclinat în faþa Elveþiei, scor 0-1. Cele douã echipe s-au întâlnit în grupe ºi la
Copa del Mondo 1990, brazilienii câºtigând cu 1-0, gol Muller, rezultatul strâns datorânduse portarului costatican Conejo. Astãzi, Keylor Navas ar putea fi eroul meciului, în careºi întâlneºte colegii de la Real
Madrid, Marcelo ºi Casemiro.
Selecþionerul Tite va muta banderola, conform obiceiului sãu,
de la Marcelo la Thiago Silva,
ºi ar putea începe cu: Alisson
- Danilo, Thiago Silva, Miran-

da, Marcelo - Casemiro, Fernandinho - Willian, Coutinho,
Neymar – Gabriel Jesus. Costa Rica ar putea începe în formula: Keylor Navas - Calvo, O.
Duarte, Acosta, G. González Gamboa, Borges, Guzman,
Bryan Ruíz - Venegas, Urena.
Tot în Grupa E, de la ora 21,
la Kaliningrad, se disputã partida Serbia – Elveþia. În lotul
Þãrii Cantoanelor sunt câþiva
jucãtori pentru care duelul din
seara aceasta are un caracter
special, ei fiind urmaºii unor
emigranþi kosovari. Familiile lui
Behrami, Xhaka, Shaquiri ºi
Dzemailli au avut de suferit în
timpul regimului lui Slobodan
Miloºevic. Sentimentele lor
sunt împãrtãºite ºi de selecþioner, bosniacul Vladimir Petkovic, care a emigrat acum 30
de ani din Sarajevo în Elveþia.
El ar putea începe cu: Sommer
- Lichtsteiner, Schaer, Akanji,
Ricardo Rodriguez - Behrami,
Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Seferovic. Selecþionerul
sârb Mladen Krstajic are amintiri frumoase dintr-o întâlnire
cu Elveþia, în 2001, când a
marcat primul sãu gol pentru
naþionala Serbiei, într-un 2-1
din preliminariile Mondialului
din 2002. El ar putea începe cu:
Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov - Matic,
Milivojevic - Milinkovic-Savic,

Tadic, Kostic - Mitrovic.
De la ora 18, la Volgograd,
în grupa D, se disputã al doilea meci din etapa a doua, Nigeria – Islanda. Dacã africanii
au avut o prestaþie modestã în
meciul de debut, pierdut cu 20 în faþa Croaþiei, nordicii au
debutat la un campionat mondial cu o remizã de prestigiu,
1-1 cu vicecampioana mondialã, Argentina. Nigeria, cea mai

tânãrã echipã de la acest Mondial, are un singur succes în
ultimele 13 meciuri de la Mondiale, 1-0 cu Bosnia, acum 4
ani, în Brazilia. Selecþionerul
Gernot Rohr ar putea face câteva schimbãri în echipã faþã
de partida cu Croaþia ºi ar începe cu: Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu Ndidi, Obi Mikel, Onazi - Victor Moses, Musa, Iwobi.

În echipa Islandei ar putea
surveni o singurã modificare
faþã de jocul de debut, Gudmunsson, care are o întindere,
fiind substituit cu Gislason.
Heimir Hallgrimsson ar putea
folosi urmãtorul 11: Halldorsson - Saevarsson, Arnason,
Sigurdsson, Magnusson - Hallfredsson, Gunnarsson - Sigurdsson, Bjarnason, Gislason Finnbogason.

Varen Nagasaki, primul adversar Euro 2020, la Bucureºti Juniorii mici ai ªtiinþei joacã
al alb-albaºtrilor în Austria pe 14, 18, 22 ºi 29 iunie finala naþionalã cu Viitorul
Au fost stabilite datele meciurilor de la EURO 2020
care se vor desfãºura la Bucureºti. Astfel, Arena Naþionalã va gãzdui patru partide, pe 14, 18, 22 ºi 29 iunie
2020. Dacã se calificã, naþionala României va juca cel
puþin douã meciuri la Bucureºti. Stadioanele stabilite pentru antrenamentele echipelor sunt Arcul de Triumf, Ghencea ºi Giuleºti. Dupã cum a anunþat Compania Naþionalã
de Investiþii, proiectele sunt în graficul stabilit, existã finanþarea, astfel încât termenul de dare în folosinþã a celor trei noi stadioane a fost fixat pentru 31 martie 2020.
De asemenea, Stadionul Dinamo face parte din proiectul
EURO 2020, urmând o cale separatã de recuperare a întârzierilor apãrute.

Delegaþia Universitãþii Craiova a ajuns miercuri, aproape de miezul nopþii, în cantonamentul din Austria, la Park
Hotel din Tirol, iar ieri au început antrenamentele. Duminicã, de la ora 19, ora României, alb-albaºtrii vor susþine
primul meci amical, cu formaþia japonezã V-Varen Nagasaki, pe stadionul „Fulpmes”. Acest joc va fi transmis în
format #LiveVideo pe website-ul Laola1.tv, accesând urmãtorul link: https://bit.ly/2teCKUf. V-Varen Nagasaki a încheiat turul primei ligi din Japonia pe locul 15, cu 17 puncte. Duminicã vor ajunge în cantoament ºi internaþionaþii
Mitriþã, Bãluþã ºi Bancu, dar ei nu vor fi utilizaþi în acest
prim joc de verificare.

Dupã ce s-a impus în faza zonalã, echipa under 13 a Universitãþii Craiova a câºtigat ºi turneul semifinal 1 al Campionatului
Naþional de juniori ºi s-a calificat în finala pe þarã, pe care o
va disputa împotriva Viitorului Constanþa. La turneul semifinal,
disputat pe arena “Extensiv” din Bãnie, craiovenii au câºtigat
toate cele 3 meciuri: 4-1 cu CSM ªcolar Reºiþa (Lucian Duþã 3,
Gheorghiade), 3-1 cu Luceafãrul Cluj (L. Duþã 3), ºi 2-0 cu
Gaz Metan Mediaº (Capac ºi L. Duþã). În aceste partide, antrenorul Bogdan Vrãjitoarea a mizat pe urmãtorul lot: Bunea, Vlãsceanu, Gãgeatu, Sîrbu, Tamaº, Zaharia, Dumitru, B. Duþã, L.
Duþã, Capac, Gheorghiade, Lãpãdãtescu, Benga, Balaci, Cârpici, Lãcraru. Celãlalt turneu semifinal a fost câºtigat tot de echipa
gazdã, Viitorul Constanþa, care a învins echipele: Prosport Academy, FC Argeº ºi Sporting Vaslui. Finala naþionalã este programatã duminicã, de la ora 10, la Buftea. Universitatea ºi Viitorul
s-au întâlnit ºi în finala Ligii Elitelor under 17, câºtigatã de copiii
lui Hagi la lovituri de departajare, în timp ce echipa lui Dragoº
Bon ºi-a luat revanºa în Supercupa României.

