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Festivalul Lubeniþelor, aflat la cea de-a
doua ediþie la Dãbuleni, a adus multã bucurie, dar ºi mândrie în rândurile localnicilor, care au venit într-un numãr foarte
mare sã petreacã, pe platforma amenajatã pentru vânzarea pepenilor. În cele trei
zile de sãrbãtoare, peste 3.000 de oameni

de toate vârstele, chiar ºi din localitãþile
învecinate, au luat parte la distracþia pusã
la cale de autoritãþi. „Festivalul acesta a
fost foarte dorit de oamenii din localitatea noastrã. Pânã în mandatul domnului
primar Aurel Bãjenaru era aºa ca o aspiraþie de neatins, în sensul cã oamenii îºi
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Lubeniþele au fost, din nou,
vedete la festival la Dãbuleni!

doreau sã aibã ºi ei un festival al lor, cum
vedeau cã se întâmplã prin alte localitãþi,
dar nu li s-a oferit acest prilej. ªi s-au
bucurat când au vãzut cã, efectiv, un deziderat local s-a concretizat”, a spus
Claudia Ghiþã, consilier Imagine în cadrul Primãriei Dãbuleni.
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Emmanuel Macron vrea sancþionarea
financiarã a þãrilor care nu primesc migranþi!
MIRCEA CANÞÃR

Emmanuel Macron, preºedintele Franþei, sa pus de acord cu premierul spaniol, Pedro
Sanchez, pronunþându-se sâmbãtã, 23 iunie
a.c., într-o conferinþã de presã comunã, în favoarea sancþiunilor financiare împotriva þãrilor
UE, care refuzã primirea de imigranþi. Franþa ºi
Spania au propus înfiinþarea unor centre închise de primire a imigranþilor pe teritoriul european, ca soluþie diferitã ºi complementarã, la
criza care divizeazã Europa. Actualmente nu
existã practic asemenea centre închise, unde
sã se analizeze dosarele migranþilor, decât în
Malta ºi Italia, gestionate de Înaltul Comisarial
ONU pentru Refugiaþi (HCR). Propunerea franco-spaniolã ar putea permite o solidaritate europeanã financiarã, dupã o analizã rapidã a
dosarelor ºi alte detalii, a explicat Emmanuel

Macron. Pentru imigranþii fãrã drept de azil, sa subliniat necesitatea reacompanierii acestora spre þãrile de origine, ºi, în niciun caz, spre o
altã þarã de tranzit. O reuniune informalã, organizatã, ieri, 24 iunie a.c., de Comisia Europeanã
urma sã fie onoratã de liderii a 16 þãri membre
UE, un mini-summit improvizat ºi informal, la
Bruxelles, pentru evocarea „soluþiilor europene în chestiunea migraþiei”, o deminare a terenului, înainte de þinerea Consiliului, care va
reuni cei 28 de ºefi de stat ºi de guvern (28-29
iunie a.c.). Liderii grupului de la Viºegrad ºi-au
exprimat dezinteresul pentru o asemenea abordare. Franþa vrea sã propunã partenerilor europeni, în acord cu Germania ºi Spania, „europenizarea” gestionãrii problemei migranþilor.
Pânã acum migranþii care soseau în Europa nu

O nouã notã maximã, dupã contestaþii,
ºi ... cam atât la Evaluarea Naþionalã
Conform Metodologiei, cea stabilitã de Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Legea Educaþiei
Naþionale, din anul 2011, Examenul de Evaluare Naþionalã îºi urmeazã cursul. În sãptãmânile
trecute, s-a desfãºurat Examenul de „Capacitate”, aºa cum este el denumit , destinat absolvenþilor
de învãþãmânt gimnazial, cei care au susþinut probele la „Limba ºi literatura românã”, respectiv
„Matematicã”. Datele statistici sunt la un procentaj rezonabil, în ceea ce priveºte promovabilitatea, aproximativ 69%, iar, dupã rezolvarea contestaþiilor, avem, în judeþul Dolj, încã o notã
maximã, pe lângã cele 23 obþinute anterior, la faza preliminarã a verificãrilor lucrãrilor.
În ziua de 23 iunie, au fost afiºate rezultatele finale la
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- Deputatul Popescu este Moº Crivãþ:
când vorbeºte el, îngheaþã apele.

erau obligaþi sã treacã prin centre deschise sau
închise. Mai mult, Emmanuel Macron s-a pronunþat favorabil, cum spuneam, unor sancþiuni financiare la adresa þãrilor care refuzã sã se
alinieze abordãrii sale. Numai cã evocând date
statistice existente privind sosirea migranþilor
în Italia ºi costurile suportate de aceastã þarã,
ministrul italian de interne, Matteo Salvini, liderul Ligii, a denunþat „aroganþa lui Emmanuel
Macron”. Deja Italia se aratã totalmente reticentã la „filosofia” preºedintelui francez. ªi,
dupã toate aparenþele, recenta întâlnire a acestuia cu premierul italian, Giuseppe Conte, nu a
adus niciun fel de schimbare, în atitudinea noii
coaliþii de guvernare de la Roma. Oricum, summitul european din 28-29 iunie a.c., consacrat
imigraþiei va fi dificil, în principal din cauza

boicotãrii mini-summitului de ieri de þãri ale
Europei Centrale. Angela Merkel a exclus vineri ipoteza unei soluþii europene care urma sã
se degaje ieri, insistând asupra unor acorduri
bilaterale, trilaterale ºi multilaterale. Dar ºi cancelarul german are, la rândul sãu, reale probleme cu propriul ministru de interne, liderul CSU,
braþul bavarez al CDU. Pânã la urmã, Bruxellesul sperã totuºi în definirea unei proceduri comune de azil, blocatã de-a lungul anilor, ºi instituirea unei solidaritãþi între þãrile membre în privinþa repartizãrii cererilor de azil. Ideea creeri unor
platforme de debarcare a imigranþilor, la frontierele exterioare UE nu a mai fost evocatã. Din ce
în ce mai anevoios se gãsesc soluþii de compromis la nivelul „celor 27”, ceea ce fragilizeazã, tot
mai evident, Uniunea Europeanã.

„Vestigii arheologice de la Desa”, expuse
la Muzeul Olteniei

În holul Secþiei de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei (strada „Madona Dudu” nr. 14)
va avea loc mâine, 26 iunie, ora 11.00, vernisajul expoziþiei temporare „Vestigii arheologice

de la Desa”, dedicatã obiectelor cu valoare
arheologicã deosebitã descoperite de-a lungul
anilor la Desa (judeþul Dolj) ºi aflate în patrimoniul instituþiei.
«Cu aceastã ocazie vor fi prezentate piese
din cele mai diverse categorii, specifice Primei
Epoci a Fierului (800-650 a.Chr.), Epocii La Tene
(secolele II a. Chr. – I p. Chr.) ºi celei romane
(secolele II-III p. Chr.), precum arme ºi piese de
echipament militar din fier, podoabe ºi accesorii vestimentare din fier ºi bronz, vase ceramice.
Aceste artefacte valoroase au fost descoperite
de arheologii muzeului de-a lungul a 17 campanii de cercetãri arheologice desfãºurate în siturile arheologice de la Desa – „Castraviþa” ºi
„La Rupturã”, finanþate de Consiliul Judeþean
Dolj», se precizeazã într-un comunicat de presã al Muzeului Olteniei.
Piesele prezentate în cadrul expoziþiei constituie numai câteva elemente care atestã faptul cã la Desa se gãseºte unul dintre cele mai
interesante ºi bogate situri arheologice din
România, fapt confirmat ºi de clasificarea sa în
categoria A (de importanþã naþionalã) în Lista
Monumentelor Istorice din România.
MAGDA BRATU

Peste 4.300 de candidaþi încep, de astãzi,
lupta cu BACALAUREATUL

Astãzi, absolvenþii de învãþãmânt liceal, atât din acest
an, cât ºi din cei anteriori întrã în „focuri”, pentru susþinerea Examenului de Maturitate – BACALAUREATUL. Conform datelor centralizate la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, s-au înscris , în total, 4.325 de candidaþi, dintre aceºtia 3.690 fiind din anul 2018, restul provenind din seriile
anterioare. Prima probã va fi la „Limba ºi literatura românã”, urmatã, dar nu este cazul în judeþul Dolj, pe 26 iunie,
de cea la „Limba maternã”. Pentru candidaþi , pãrinþi, profesori ºiprieteni, pe 27 iunie se va desfãºura proba obligatorie a profilului ales de tineri ( „umanist” sau „real”), iar
pe 28 iunie vor avea loc examenele pe specializãri, cele
alese de candidaþi („Istorie”, „Biologie”, „Informaticã”,
„Fizicã”, „Chimie”, „Geografie”, „ªtiinþe socio-umane”,
etc.). Sunt 14 Centre de examen, în Dolj: Colegiul Naþional
„ªtefan Odobleja”, Colegiul Naþional „Carol I”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”, Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã , Colegiul Tehnic Energetic, Liceul „Matei
Basarab”, Liceul „Traian Vuia”, toate din Craiova, precum
ºi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi, Liceul
Tehnologic „Petre Baniþã” din comuna Cãlãraºi, Liceul
Teoretic „Independenþa” din municipiul Calafat ºi Liceul
Teoretic „Mihai Viteazul” din municipiul Bãileºti, fiecare
având mai multe unitãþi de învãþãmânt liceal arondate.
CRISTI PÃTRU

Încã 30 de zile dupã gratii pentru secretara
de la „Drept” acuzatã de trafic de influenþã
Curtea de Apel Craiova a admis contestaþia
procurorilor împotriva hotãrârii prin care Tribunalul Dolj o plasa pe secretara Facultãþii de
Drept din Craiova – Secþia frecvenþã redusã –
Cristina Carmen Lupescu, în arest la domiciliu
ºi a decis ca femeia sã rãmânã încã 30 de zile în
spatele gratiilor. Hotãrârea a fost luatã vineri
de Curtea de Apel ºi este definitivã: „Admite
contestaþia declaratã de Parchetul de pe lân-

gã Tribunalul Dolj. Desfiinþeazã în parte încheierea atacatã ºi rejudecând, Admite propunerea formulatã de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj. În baza art. 234 raportat la
art. 236 Cod procedurã penalã, prelungeºte
durata mãsurii arestãrii preventive luatã faþã
de inculpata Lupescu Cristina Carmen, pe o
duratã de 30 de zile, începând cu data de
25.06.2018 lânã la data de 24.07.2018, inclusiv”, se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Cristina Carmen Lupescu a fost prinsã în flagrant primind 1300 lei, bani pe care îi
ceruse unui craiovean pentru a-i „rezolva” fratelui acestuia promovarea examenelor din
aceastã sesiune, fãrã ca el sã calce pe la ºcoalã. Acesta a denunþat-o dupã ce a aflat cã fratele sãu, care ar fi trebuit sã fie acum în anul
patru, fusese, în realitate, exmatriculat din anul
I, iar el plãtise conform propriei declaraþii, între 1.100 ºi 1.400 lei pe sesiune, plus taxa de
ºcolarizare, care este de 3.000 de lei pe an.
CARMEN ZUICAN
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Lubeniþele
Lubeniþele au
au fost,
fost, din
din nou,
nou,
vedete
vedete la
la festival
festival la
la Dãbuleni!
Dãbuleni!
Festivalul Lubeniþelor, aflat la cea de-a doua
ediþie la Dãbuleni, a adus multã bucurie, dar ºi
mândrie în rândurile localnicilor, care au venit
într-un numãr foarte mare sã petreacã, pe platforma amenajatã pentru vânzarea pepenilor. În
cele trei zile de sãrbãtoare, peste 3.000 de oameni de toate vârstele, chiar ºi din localitãþile
învecinate, au luat parte la distracþia pusã la cale
de autoritãþi. „Festivalul acesta a fost foarte

dorit de oamenii din localitatea noastrã. Pânã în
mandatul domnului primar Aurel Bãjenaru era
aºa ca o aspiraþie de neatins, în sensul cã oamenii îºi doreau sã aibã ºi ei un festival al lor, cum
vedeau cã se întâmplã prin alte localitãþi, dar nu
li s-a oferit acest prilej. ªi s-au bucurat când au
vãzut cã, efectiv, un deziderat local s-a concretizat”, a spus Claudia Ghiþã, consilier Imagine
în cadrul Primãriei Dãbuleni.
specifice prin care sã mãsoare cât
de dulce este miezul, cât de subþire
este coaja ºi cât de bine este crescutã lubeniþa. Nu au lipsit nici concertele, cu care s-a încheiat fiecare searã, pe scena de la Dãbuleni urcând
Reyna Vox, DJ Insession, Speak,
Nicole Cherry, Haiducii, Marina
Vlad, Lora& Band ºi multe vedete
de muzicã popularã, printre care Lizica Drãgoi, Valentin Andrei, Emilia
Ghinescu, Aneta ªiºu Bogdan, Manuela Motocu, Marian Medregoniu,
Paula Butuºinã, Lavinia Bîrsoghe.

Preþul de vânzare al lubeniþelor,
în continuã scãdere

Scopul organizatorilor a fost unul
dublu: sã fie apreciaþi oamenii muncitori din localitate ºi sã fie promovatã, o datã în plus, deja celebra luberniþã de Dãbuleni. „O culturã de
lubeniþã se întreþine foarte greu, se
munceºte pentru asta un an întreg,
de iarna ºi pânã iarna urmãtoare, ºi
atunci s-a hotãrât ca mãcar trei zile
pe an sã fie rãsplãtiþi oamenii cu o
sãrbãtoare mai aparte. Pe de altã
parte, ne-am dorit sã promovãm lubeniþa care a ajuns sã ne reprezinte.
Sã fie un mod de a promova lubeniþa, oamenii, munca ºi tot ceea ce se
întâmplã la noi în localitate”, a detaliat importanþa acestui festival Claudia Ghiþã.
Festivalul a luat startul în forþã
odatã cu începutul week-endului,
însã cea mai importantã zi a manifestãrii a fost sâmbãtã. Pentru a
marca ziua iei, dar ºi pentru a le oferi
localnicilor prilejul de a se bucura de
frumuseþea tradiþiilor pãstrate în costumul popular ºi în cântece, aceastã
zi a fost dedicatã segmentului popular tradiþional. Oamenii au putut sã
admire o paradã a portului tradiþional, la care au participat copii ºi tineri din satele apropiate, printre care
Bechet, Ianca (Olt), Potelu, ªtefan
cel Mare. La paradã s-au prins ºi tineri care au venit chiar de peste

Dunãre, din localitatea Oreahovo. Cu
mare cinste, Dãbuleniul a fost reprezentat de Ansamblul Folcloric
„Trandafirul”, care a fost recreat
de puþinã vreme ºi de care localnicii s-au îndrãgostit pe loc. „Locuitorilor din Dãbuleni le place sã joace ºi sã cânte, dar noi nu mai aveam
un astfel de ansamblu. A fost recreat, iar acum avem în jur de 80
de copii, plus adulþii, taraful ºi un
cor, iar ei au avut un spectacol de
douã ore, pe scenã”, a spus, cu
mândrie, Claudia Ghiþã.

Bucuria distracþiei a fost îndoitã
însã, vrând-nevrând, ºi cu o uºoarã
dezamãgire – cea a preþului mic de
vânzare al lubeniþelor. Deºi campania de promovare a lubeniþelor s-a
fãcut ca la carte, tot nu s-a reuºit sã
se ajungã la un preþ cât de cât mulþumitor pentru producãtori. „Din

neculese pe câmp sau sunt lovite de
piatrã, ºi atunci le lasã la un preþ mai
jos. Sau mai spun cã decât sã le dea
vecinul cu 1,5 lei pe kilogram, mai
bine sã le dea el mai ieftin”, spune
consilierul Claudia Ghiþã.

Soluþia salvatoare a rãmas
cooperativa de producþie

Sunt, totuºi, ºi veºti bune în
aceastã direcþie. Anul acesta a fost
înfiinþatã, la Dãbuleni, prima cooperativã care îºi propune sã comercia-

În cãutarea „lubeniþei de aur”

Duminicã a fost ziua concursurilor de tot felul ºi pentru toate vârstele, de la alergatul în saci ºi cântãritul
lubeniþei la ochi sau cine mãnâncã
cea mai mare cantitate de lubeniþã ºi
pânã la competiþiile cu mizã mai
mare. Cu ajutorul sponsorului „Ruris”, în fiecare zi s-a acordat cât un
premiu, constând într-o maºinã de
tuns iarba, celui care a venit cu cea
mai mare cantitate de pepeni, doveditã cu bonul de la platfomã. Un premiu de 1.000 de lei a fost câºtigat ºi
de producãtorul care a crescut „lubeniþa de aur”. Pentru a o gãsi, specialiºtii de la Centrul de Cercetare al
Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni au trebuit sã facã, pe loc, o serie de teste

pãcate, promovarea este bunã, scopul final este unul la care încã nu sa ajuns. Preþul scade, efectiv se prãbuºeºte. S-a început vânzare de trei
sãptãmâni ºi s-a pornit de la un preþ
de 1,8 lei pe kilogram, iar acum s-a
a ajuns la 0,4 lei pe kilogram. Se vinde individual, la fel cum se ºi produce. Oamenii îºi stabilesc preþul singuri, în funcþie de prioritãþi. Cei care
au lubeniþe multe spun cã li se stricã

lizeze altfel miile de tone de pepeni
care se produc pe nisipurile de acolo. „Patria Lubeniþei” are, potrivit
autoritãþilor locale, deja 63 de
membri ºi oamenii continuã sã vinã.
„Domnul primar Aurel Bãjenaru a
luptat foarte mult ca oamenii sã scape de repulsia faþã de termenul de
cooperativã. Direcþia Agricolã a venit ºi ea în sprijinul nostru cu multe
lucruri informative ca sã-i facã pe
oameni sã înþeleagã ce presupune
aceastã formã de asociere”. Aflatã la început de drum, cooperativa nu a putut, deocamdatã, sã
onoreze ofertele de supermarketuri naþionale ºi din strãinãtate, producãtorii nefiind pregãtiþi sã corespundã cerinþelor stabilite de
cumpãrãtori. „Cultivatorii noºtri
sunt interesaþi, dar garanþia reuºitei cooperativei o reprezintã un
contract. ªi toamna se vor discuta serios contractele”, mai spun
reprezentanþii Primãriei Dãbuleni.

900 de hectare sunt cultivate
cu pepeni, la Dãbuleni

În Dãbuleni, sunt 550 de cultivatori, care cultivã 900 de hectare

de lubeniþã. Înfiinþarea unui hectar
cu aceastã culturã ajunge la aproape
20.000 de lei, iar ca sã recuperezi
aceºti bani, oamenii spun cã trebuie
sã vinzi 40 de tone de lubeniþã. Abia
de acolo se poate vorbi de un profit,
fãrã a mai pune la socotealã munca
pe care o depune toatã familia, pe
durata unui an întreg.
Ieri, fãrã a avea nici o legãturã
cu festivalul care tocmai se încheia, lubeniþele se vindeau la preþul de
0,4 lei pe kilogram. Aliniate una lângã
alta, erau remorci încãrcate cu lubeniþe de toate soiurile. În soarele
toropitor de afarã, producãtorii îºi
aºteptau cumpãrãtorii, visând fiecare la câte un tir pe care sã-l încarce numai cu marfa lui. „Producþia nu este mai mare decât cea de
anul trecut, dar cei care cumpãrã
ºtiu sã speculeze piaþa. Înainte era
o coadã mare, care se întindea dincolo de dealurile acelea. Luând în
perioada aceasta, de douã sãptãmâni
de când vindem noi, cred cã sunt la
sfert. Oamenii s-au dus cu ele pe la
Bucureºti, prin þarã. De la noi le
cumpãrã speculanþii, care au locuri
în pieþele de departe. Vin din Vrancea, Suceava, Târgu-Mureº ºi ne
iau lubeniþa pe nimic. Ca sã luãm
0,4 lei pe kilogram trebuie sã negociem cu ei la sânge”, spuneau, întrun glas, producãtorii.

Recoltatul este la jumãtate

Într-un tir, încap 24 de tone de
lubeniþã, iar samsarii cumpãrã de unde
le convine. Probeazã dacã lubeniþa
este dulce, apoi producãtorii oferã un
preþ. Dar nu le convine, pleacã spre
alt producãtor. „Investiþia este extraordinar de mare, începem cu 1 aprilie, alþii chiar mai înainte. O plantã
costã 2,7 lei ºi se pun în jur de 2.500
de plante. Vã daþi seama, numai rãsadurile sunt 6.700 de lei. un hectar pe
care îl cultivi ajunge la aproape 20.000
de lei. Se scot ºi 100 de tone, dar poþi
sã scoþi ºi 40 de tone. Anul acesta
este producþie mai micã decât anul
trecut, nu au avut aºa fructe multe”,
se plâng oamenii, uitându-se lung la
grãmezile de pepeni verzi pe care leau adus fiecare de acasã: Patã Neagrã, Sorento, Baroneasa.. ªi recoltatul este abia puþin trecut de jumãtate!

4 / cuvântul libertãþii

publicitate

luni, 25 iunie 2018

luni, 25 iunie 2018

publicitate

cuvântul libertãþii / 5

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

COMPANIA Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere -Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri Craiova, titular al proiectului „Construcþia variantei
de ocolire Craiova Sud -Lucrãri de drenare a bazinelor de retenþie”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect propus a fi amplasat în extravilanul
comunei Cârcea. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului
APM Dolj, din Craiova, str.Petru Rareº,
nr.1, în zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de 30.06.2018.
PARCHETUL DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL DOLJ anunþã propunerea preliminara privind: ELABORARE P.U.Z. PENTRU
EXTINDERE SEDIUL PARCHETUL DE PE
LÂNGÃ JUDECÃTORIA CRAIOVA CU
S+P+2 , str.ANUL 1848, nr. 31,Craiova. Documentaþia poate fi consultatã la sediul Primãriei Craiova, str. A.I.Cuza, Nr. 7 ºi pe siteul Primariei. Publicul interesat este invitat
sã transmitã observaþii la sediul primãriei,
str. A. I. Cuza, nr.7 în termen de 30 zile de la
data publicãrii în mass-media.
Primãria Municipiului Craiova, prin
SC Salubritate Craiova SRL, va efectua,
în perioada 02.07.2018-10.07.2018, în funcþie de condiþiile meteorologice existente,
lucrãri de dezinsecþie pe raza municipiului Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrarea de dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se va face
prin pulverizare aerianã. Se va folosi pentru dezinsecþie substanþa din grupa a IIIa de toxicitate Aqua K-othrine, avizatã de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºei
de securitate a produsului, soluþiile de
lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol
pentru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

PRIMÃRIA Comunei Goieºti, cu sediul în comuna Goieºti, sat Goieºti,
str.Principalã, nr.128, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea, pe
duratã nedeterminatã, a funcþiei contractuale de execuþie vacantã: 1.Denumirea postului vacant: administrator la
SC Servicii Publice Apã ºi Canalizare conform HG nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 2.Condiþiile
specifice necesare pentru persoana care
poate ocupa postul vacant: -îndeplineºte condiþiile de studii -studii medii sau
ºcoalã profesionalã; -condiþiile de vechime în muncã: minim 5 ani; -certificat de
absolvire instalaþii tehnico-sanitare ºi de
gaze; -experienþã în domeniul calificãrii
solicitate: minim 1 an. 3.Probele stabilite pentru concurs: selecþia dosarelor de
înscriere, proba scrisã ºi proba practicã. 4.Condiþiile de desfãºurare a concursului: -Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor depune dosarul de concurs
la registraturã -Compartiment resurse
umane a Primãriei Comunei Goieºti, judeþul Dolj, pânã în data de 09.07.2018; Data, ora ºi locul organizãrii probei scrise: 17.07.2018, ora 10.00, la sediul Primãriei Comunei Goieºti, judeþul Dolj; Data, ora ºi locul organizãrii probei practice: 19.07.2018, ora 14.00, la sediul Primãriei Comunei Goieºti, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon: 0251.452.154.
FIRULESCU FLORIN anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul 3 CONSTRUIRE SERVICE AUTO PARTER ªI IMPREJMUIRE TEREN3 propus a fi amplasat în
Craiova, Aleea 1 ªimnic nr.108, jud.Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul unde se
va desfãºura activitatea: Craiova, Aleea 1 ªimnic nr.108 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, email:office@apmdj.anpm.ro.

PRIMÃRIA Comunei Goieºti, cu sediul în comuna Goieºti, sat Goieºti,
str.Principalã, nr. 128, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea, pe
duratã nedeterminatã, a funcþiei contractuale de execuþie vacantã: 1.Denumirea postului vacant, conform HG
nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, din cadrul Compartimentului dezvoltare ruralã ºi implementare: -inspector de specialitate (achiziþii
publice). 2.Condiþiile specifice necesare pentru persoana care poate ocupa
postul vacant: -îndeplineºte condiþiile de
studii -studii superioare cu diplomã de
licenþã ºi atestat expert în achiziþii publice; -condiþiile de vechime în muncã: minim 3 ani; -cunoºtinþe de operare pe calculator- nivel avansat; -experienþã în domeniul achiziþiilor publice: minim 3 ani.
3.Probele stabilite pentru concurs: selecþia dosarelor de înscriere, proba scrisã ºi proba practicã. 4.Condiþiile de desfãºurare a concursului: -Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor depune
dosarul de concurs la registraturã -Compartiment resurse umane a Primãriei
Comunei Goieºti, judeþul Dolj, pânã în
data de 09.07.2018; -Data, ora ºi locul organizãrii probei scrise: 17.07.2018, ora
10.00, la sediul Primãriei Comunei
Goieºti, judeþul Dolj; -Data, ora ºi locul
organizãrii probei practice (operare
SEAP): 19.07.2018, ora 10.00, la sediul
Primãriei Comunei Goieºti, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251.452.154.

OFERTE DE SERVICIU

VÂNZÃRI

FIRMÃ angajeazã lu- APARTAMENTE
crãtori în construcþii. Te- 2 CAMERE
lefon: 0751/844.904. Vând apartament douã
PRESTÃRI SERVICII camere în Bucureºti Doamnã serioasã fac Prelungirea Ghencea.
menaj permanent Telefon: 0722/244.888.
baby siter etc, numai Vând apartament 2 capentru familii serioase, mere etaj 1, Valea Roîn Craiova. Telefon: ºie. Telefon: 0251/
361.626.
0762/850.986.
Filmãri foto video de ca- Vând apartament 2 calitate superioarã la pre- mere Bãileºti, zonã
þuri avantajoase. Tele- centralã, preþ accesibil.
fon: 0766/359.513.
Telefon: 0771/504.064.
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ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA
PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI.
Unitatea administrativ -teritorialã Cãlãraºi, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sector cadastral nr.62,63 începând cu data de 02.07.2018, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Cãlãraºi, 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.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei + 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
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.

TERENURI

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 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.
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 comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu
vie. Telefon: 0770/
900.833; 0735/923.982.
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 sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând 10 ha pãdure, 100110 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
Particular, vând teren în curte 2 roþi, bicicletã de
ªimnicu de Sus, strada damã, jante aluminiu.
Mihai Eminescu, nr. 84, Telefon: 0767/153.551.
lãþime 12 metri, lungime
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
70 m, vie, între vecini.
Relaþii la telefon: 0728/ Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
012.055.
în stare de funcþionare.
Cârcea, zona Mânãstire
Preþ negociabil. Telefon:
str. Guran, vând teren
0744/537.347.
intravilan 940 mp, deschidere 18 m la stradã, VÂNZÃRI DIVERSE
20 E/mp negociabil. Te- Vând douã sobe de telefon: 0767/263.391.
racotã complete 300,
Vând teren Podari sau 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
arendã. Telefon: 0722/ buc. Telefon: 0771/
518.063.
943.220.
Vând teren arabil 2,5 ha Vând lãmâi productiv cu
spatele Metro ºi teren ara- fructe de lãmâi în el, preþ
bil Gara Plaiul Vulcãneºti. 1000 lei. Telefon: 0765/
Telefon: 0251/548.870. 261.910.
Vând parcele de 800 ºi Vând hidrofor , presã
1500 mp situate în hidraulicã mase plastice,
Leamna de Jos cartier cãruþ carte cu douã roþi,
vile lângã Pãdure Tei. uºi dormitor. Telefon:
Telefon: 0722/258.628. 0767/ 153.551.
Vând teren str. Industrii- Vând 50 familii de allor - 3000 mp. Telefon: bine. Telefon: 0762/
0758/627.865.
256.812.

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

publicitate

luni, 25 iunie 2018

cuvântul libertãþii / 7

FACULTATEA DE MECANICÃ
Locuri la buget: 310
Locuri la taxã: 180
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat
Perioada de înscriere: 9-22.07.2018
Specializãri
Autovehicule rutiere (învãþãmânt la zi)
Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt la zi)
Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt la zi)
Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt la zi)
Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt la zi) – la Drobeta-Turnu Severin
Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt la zi) – la Drobeta-Turnu Severin
Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt la zi) – la Drobeta-Turnu Severin
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria automotive,
institute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã, inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistatã de profil
(CAD-CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii, de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R.,
A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc.
Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ
Locuri la buget: 252
Locuri la taxã: 45
Admitere pe baza mediei de la bacalaureat
Perioada de înscriere: 9-24.07.2018
Specializãri
Echipamente ºi instalaþii de aviaþie (învãþãmânt la zi)
Electromecanicã (învãþãmânt la zi)
Electromecanicã (frecvenþã redusã)
Inginerie electricã ºi calculatoare (învãþãmânt la zi)
Informaticã aplicatã în inginerie electricã (învãþãmânt la zi)
Ingineria sistemelor electroenergetice (învãþãmânt la zi)
Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Inginerie Electricã pot lucra în companii industriale multinaþionale ºi autohtone, în construcþii de maºini, producãtori de echipamente,producere-transport-distribuþie a energiei electrice ºi serviciile aferente, în companii de transport, firme de
montaj-exploatare-mentenanþã instalaþii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercãri, agenþi economici specilizaþi în protecþia mediului ºiîn învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/

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. 3850 lei, bascheþi nr. 43. Telefon: 0770/303.445.
Vând boiler electric 100
litri bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/
464.043.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.
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.
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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cãtre

Cumpãr broaºte þestoase româneºti de apã.
Telefon: 0721/995.405.

COMEMORÃRI

Colectivul Direcþia Patrimoniu este alãturi de
draga lor colegã care în
urmã cu 1 an a pierdut
cel mai preþios dar. Flori
ºi lacrimi pentru frumuseþea sufletului sãuBOGDAN CHIRIAC.

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:

PIERDERI

PIERDUT carnet student- Bumbac Andreea
Cristina- Facultatea de
Drept. Se declarã nul.

S.C. ED
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TTelenovela
elenovela Pigliacelli
Pigliacelli s-a
s-a sfârºit
sfârºit cu
cu portarul
portarul italian
italian
în cantonamentul Craiovei
Dupã ce s-a chinuit ºi în iarnã sã-l aducã pe portarul care avea sã retrogradeze, cu Pro Vercelli
în Serie C, fiind refuzatã de acesta, Universitatea a obþinut de aceastã datã împrumutul sãu pe un an
Universitatea Craiova nu pare
deloc atractivã pentru jucãtori
care retrogradeazã în liga a treia
italianã, cazul lui Pigliacelli, cum
nu a fost nici pentru portughezul
Felgueiras, care a preferat sã
semneze pentru ciprioþii de la
Anorthosis Famagusta decât sã
vinã în Bãnie, char dacã prima
poposire a lui în Liga I a fost la o
echipã modestã, FC Braºov. ªi
totuºi, portarul italian care va
împlini sâmbãtã 25 de ani a acceptat sã vinã pentru un sezon la
Craiova, dupã ce în iarnã refuzase acest lucru, alegând sã joace la o echipã din subsolul clasamentului din Serie B, Pro Vercelli,
care a ºi retrogradat în cele din
urmã. Cel care s-a cramponat de
portarul italian a fost compatriotul sãu, Devis Mangia, care l-a
mai pregãtit pe Pigliacelli la naþionala de tineret a Italiei. În aceste condiþii, clubul din Bãnie va renunþa la Nicolae Calancea ºi Miodrag Mitrivic. Mirko Pigliacelli a
fost crescut la academia Romei
ºi a jucat la toate naþionalele de
juniori ale Italiei. A mai evoluat la
echipele: Pescara, Sassuollo,
Reggina, Frosinone ºi Trapani.El va fi împrumutat pentru un
an, cu clauzã de cumpãrare apoi
pentru 300.000 de euro, ºi va
ajunge astãzi în cantonamentul

alb-albaºtrilor din Austria, unde
va intra sub comanda lui Mario
Capece, alãturi de tinerii Laurenþiu Popescu, Cristian Dicã ºi Cãtãlin Preduþ.

Clubul promite
un sezon mai bun,
în ciuda plecãrilor
Chiar dacã a vândut 4 jucãtori
de valoare într-un an ºi jumãtate, Vãtãjelu, Ivan, Bãluþã ºi Screciu, Universitatea Craiova îºi asigurã fanii cã va continua ascensiunea ºi în sezonul viitor, iar în
curând vom vedea sub comanda
lui Devis Mangia noi jucãtori de
valoare. Într-un comunicat, clubul le-a transmis suporterilor
mesajul de liniºtire, dupã ce aceºtia se arãtaserã dezamãgiþi, pe
reþelele de socializare, de politica de transferuri. „Întreg clubul
Universitatea Craiova vrea sã
mulþumeascã suporterilor pentru
sezonul foarte bun, la care fanii
ªtiinþei au contribuit din plin.
Împreunã am cucerit iarãºi un
trofeu intern, dupã un sfert de
veac de secetã, ne-am clasat pe
podium ºi am jucat din nou în
Europa aducând AC Milan în Oltenia. În acelaºi timp am devenit

Campioni La Suporteri dominând
de departe în clasamentul audienþei la meciurile de pe teren propriu. Din respect pentru suporterii noºtri, promitem încã o datã
cã rãmânem fideli principiului de
a vinde cel mult un jucãtor important pe sezon. Deºi iniþial neam fi dorit ºi am fãcut toate eforturile ca Alex Bãluþã sã ne ajute
sã accedem în grupele Europa
League, am fost nevoiþi sã ne þinem promisiunea fãcutã acestuia astã-iarnã, când a refuzat o
ofertã importantã din campionatul intern ºi a acceptat sã îi mãrim clauza de reziliere, de a îi
permite sã se transfere la o echipã din strãinãtate în cazul în care
va fi o ofertã bunã pentru el.
Acel moment a venit, astfel cã
Alex pleacã în niºte condiþii excelente pentru el ºi pentru club
deopotrivã ºi suntem convinºi cã
va demonstra la Praga din ce
sunt fãcuþi oltenii. Vladimir
Screciu reprezintã unul dintre
pariurile Universitãþii Craiova.
Ca ºi dovadã, el a devenit cel mai
scump jucãtor român sub 19 ani
din istoria fotbalului românesc.
În curtea ªtiinþei se mai regãsesc mulþi puºti ca Vlad, talentaþi, muncitori ºi educaþi în spiritul Universitãþii Craiova, care
sunt 100% pregãtiþi sã facã pa-

sul la echipa mare. Rãmânem
fideli ºi principiului discreþiei ºi
seriozitãþii în privinþa transferurilor. La Craiova nu avem nici
„Neymari”, nici „Mbappei”,
avem juniori care îºi aratã valoarea doar pe terenul de joc, nu
în mass-media. Pe unii îi cunoaºteþi deja, pe alþii îi veþi aplauda în Vulcanul De Pe Oblemenco cât de curând. Þinem de asemenea sã precizãm faptul cã suporterii nu au motive sã îºi facã
griji în privinþa slãbirii lotului:
ªtiinþa se va întãri în perioada urmãtoare cu 2-3 fotbaliºti demni
de a încânta publicul oltean. O
spunem fãrã ezitare: de la renaºterea ªtiinþei, am fost mai puternici cu fiecare nou an ºi vom

pãstra aceeaºi pantã ascendentã,
construind cãrãmidã cu cãrãmidã. Fideli principiului transparenþei, sãptãmâna viitoare vom prezenta ºi un raport al încasãrilor
ºi cheltuielilor avute în sezonul
2017 - 2018, pe înþelesul tuturor, astfel încât toþi suporterii sã
cunoascã provenienþa ºi destinaþia banilor. Pentru toatã suflarea
olteneascã va fi o varã scurtã, dar
aºa sunt verile când iubeºti. Pe
14 iulie vã dãm întâlnire pe noul
Oblemenco, pentru cã vom începe sezonul cu un alt meci de
poveste: ªtiinþa luptã cu campioana CFR Cluj ca sã aducã la
Craiova al doilea trofeu important
în mai puþin de douã luni. ªi, cu
voi alãturi, suntem invincibili!”

Juniorii under 13 ai ªtiinþei Douã grupe Mondiale
sunt vicecampioni naþionali
se încheie astãzi

Juniorii Under-13 ai Universitãþii Craiova au fost învinºi în
finala naþionalã, cu FC Viitorul
Constanþa, scor 2-1, într-un
meci disputat pe un teren sintetic, la Buftea. Unicul gol al elevilor lui Bogdan Vrãjitoarea a
fost marcat de Bogdan Duþã.
Puºtii din Bãnie au evoluat în
formula: Al. Bunea - Sîrbu, A.
Dumitru, Benga, L. Duþã, Capac, B. Duþã, Zaharia, Tamaº.
Rezerve: Vlãsceanu - Nedelcu

Lãpãdãtescu, Cîrpici, Gheorghiade. În drumul spre finalã,
ªtiinþa Under-13 a câºtigat turneul în care le-a întâlnit pe
CSM ªcolar Reºiþa (4-1), pe
Luceafãrul Cluj (3-2) ºi pe Gaz
Metan Mediaº (2-0).
O altã grupã de juniori a Universitãþii Craiova, cea de under
17, a pierdut finala Ligii Elitelor tot cu Viitorul, dupã lovituri
de departajare, dar ºi-a luat revanºa apoi în Supercupã.

Astãzi se încheie meciurile
din grupele A ºi B de la Mondialul din Rusia. Din grupa A cunoaºtem deja echipele calificate
în optimi, Rusia ºi Uruguay,
ambele cu 6 puncte, disputa directã dintre ele urmând a stabili
câºtigãtoarea grupei. Meciul se
va juca de la ora 18, la Samara
(TVR 1 ºi TVR HD), la aceeaºi
orã cu celãlalt joc, Arabia Sauditã – Egipt, programat la Volgograd (TVR 2). Clasament: 1.
Rusia 6p (golaveraj 8-1), 2. Uruguay 6p (2-0), 3. Egipt 0p (14), 4. Arabia Sauditã 0p (0-6).
În Grupa B, de la ora 21
se disputã ultimele douã jocuri, Spania – Maroc (TVR
1 ºi TVR HD) ºi Portugalia –
Iran TVR 2). La Kaliningrad,
Spania are nevoie de un singur punct pentru calificare
certã, în meciul contra singurei echipei din grupã care
nu mai are ºanse de calificare, Maroc. „Leii din Atlas” au
lãsat o impresie bunã în ambele jocuri de pânã acum, cedate la limitã. Dacã pierd cu
magrebienii, ibericii au nevoie pentru calificare ca în celãlalt meci sã nu câºtige Iranul sau dacã o face sã batã la

o diferenþã mai mare decât ar
pierde echipa lui Hierro. „Experienþa ne spune cã astfel de
jocuri sunt capcane, fiindcã
adversarii nu au motivaþia calificãrii, dar nici presiune ºi
încearcã sã lase o ultimã impresie frumoasã. S-a vãzut la
acest Mondial cã puþine echipe au câºtigat uºor” spune
selecþionerul spaniol.
La Saransk, pe „Mordovia
Arena”, iranienii îºi joacã ultima ºansã de calificare, ei având
nevoie de victorie pentru a
ajunge în optimi. Având selec-

þioner portughez, iranienii sperã sã le gãseascã toate slãbiciunile campionilor europeni,
dar mai ales calea de a-l bloca
pe Cristiano Ronaldo, autor
a 4 goluri pânã acum. Starul
lui Real Madrid a marcat în
poarta Iranului în acel 2-0 din
grupele Mondialului din
Germania, acum 12 ani. „La
începutul turneului final, nimeni nu ne dãdea vreo ºansã,
dar ne luptãm în continuare
pentru visul nostru. Avem o
mare ambiþie de a câºtiga,
acesta este cel mai important
meci al meu în cei 7 ani pe
banca Iranului” spune Carlos
Queiroz. Clasamentul grupei
B: 1. Spania 4p (4-3), 2.
Portugalia 4p (4-3), 3. Iran 3p
(1-1), 4. Maroc 0p (0-2).

